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Online (with ZOOM Conference) Presentation Link
https://us02web.zoom.us/j/85117583989?pwd=OEYxcjdCTjNkNWdScHBsQXhjRXNzUT09
Meeting ID: 851 1758 3989
Password: 708663

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or
Personal Link Name” and solidify the session.
The Zoom application is free and no need to create an account.
The Zoom application can be used without registration.
The application works on tablets, phones and PCs.
The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of
the session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress
program.
If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please inform by e-mail
until 1 June 2020 (17:00) at the latest.
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ÇEVRİMİÇİ (ZOOM İLE) SUNUM BAĞLANTI LİNKİ:
https://us02web.zoom.us/j/85117583989?pwd=OEYxcjdCTjNkNWdScHBsQXhjRXNzUT09
Toplantı ID: 851 1758 3989
Şifre: 708663

Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
• Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve Bilim Kurulundan geçen bildiriler için
online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
• Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID
or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
• Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
• Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
• Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
• Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
• Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
• Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler TEKNİK BİLGİLER
• Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
• Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
• Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma
ait ID numarası gönderilecektir.
• Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
• Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
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07.06.2020 PAZAR/ SUNDAY/ 1000-1200
Salon-1 Oturum-1

Dr.Öğr.Üyesi Yunus
DÖNDER
Feride ATAY
Hacer KARAKURT
Yüsra KUYUMCU
Ayşenur TUNCER

Moderatör: Dr. Server Sezgin Uludağ
TEK MERKEZLİ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR
DENEYİMİMİZ

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU BOYUN
PROBLEMLERİ, UYKU KALİTESİ, YORGUNLUK VE BAŞ AĞRISI
ARASI İLİŞKİ

Opr. Dr. İbrahim Ethem
ARSLAN

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE UYGULANAN LAPAROSKOPİK
RADİKAL PROSTATEKTOMİ AMELİYATI SONRASI FOLEY ÇEKİMİ
NE ZAMAN OLMALI?

Şeyho Cem YÜCETAŞ
Hüseyin KAFADAR
Safiye KAFADAR

DEJENERATİF LOMBER SPNAL STENOZ NEDENİYLE OPERE
EDİLEN 70 HASTANIN SONUÇLARI

Dr. Server Sezgin Uludağ
Dr .Öğr. Üyesi ERDİNÇ
TÜRK
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET
GÜVENÇ
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA
CELLAT
Dr.Öğr.Üyesi AHMET
UYAR
Doç. Dr. MÜSLÜM KUZU
Dr.Öğr.Üyesi AHMET
GÖKHAN AĞGÜL
Doç.Dr. AKIN KIRBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN
GÖKMEN
Ar. Gör. Dr. Gülfer YAKICI
Uzm. Vet. Hek. Nevin
TURUT
Prof. Dr. Fatih KÖKSAL
Doç. Dr. Bülent ELİTOK

SAFRA KESESİ PERFORASYONU TANI VE TEDAVİ YÖNETİMİ: 18
HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ

RATLARDA METOTREKSAT İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL
TOKSİSİTE MODELİNDE ZİNGERON’UN ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

THE CLONAL RELATIONSHIP ANALYSIS OF Mycobacterium bovis
ISOLATED FROM POSTMORTEM RUMINANT LYMPH BIOPSY
MATERIALS AND HUMAN CLINICAL SAMPLES BY
SPOLİGOTYPİNG AND 24-LOCUS MIRU-VNTR METHODS
BUZAĞILARDA ORAL YOLLA YÜKSEK ORANDA KARBONHİDRAT
VERİLMESİNİN İSHALİN ETİYOLOJİSİNDE ÖNEMLİ ROL
OYNAYAN BAZI PATOJENLERİN ARTIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ
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07.06.2020 PAZAR/ SUNDAY/ 1300-1500

Salon-1 Oturum-2

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri
SAVAŞ
Dr. Nihat YUMUŞAK
Doç. Dr. Bülent ELİTOK
Doç. Dr. Bülent ELİTOK
Öğr. Gör. Dr. Refik Bademci
Op. Dr. Hasan AKBULUT
Res. Assist. Dr. Ahmet AKTI
Prof. Dr. Abdullah
KALAYCI
Dr. Öğr. Gör. Abdullah Tok
Dr. Öğr. Üyesi Başak
BOZTOK ÖZGERMEN
Araş. Gör. Nihan AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Orhan
YAVUZ
Basti ASADOVA

Moderatör: Doç. Dr. Bülent ELİTOK
AKRİLAMİD TOKSİSİTESİ VE SELENYUMUN SIÇANLARDA
OKSİDATİF STRESE ETKİSİ
STREPTOZOSİN (STZ) İLE UYARILMIŞ DENEYSEL DİYABETİK
NEFROPATİDE APOPTOTİK HASAR
NEONATAL BUZAĞILARDA KOLOSTRUMUN FARKLI
TEKNİKLERDE VERİLEMESİNİN SERUM IGG
KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
NEONATAL BUZAĞI İSHALLERİNDE SEPİYOLİTİN TERAPOTİK
ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Perianal fistula with laser: Our Experiences in a Tertiary Referral
Centre
Liver Hydatid Cysts: Our Experiences in a Tertiary Referral Centre
Evaluation of Stability and Stress Distributions of Different Plate and Screw
Systems Used for Fixation Purposes in Advancement Genioplasty With
Finite Element Analysis
ZAYIF OVER CEVABI OLAN HASTALARDA IVF SİKLUSLARINDA
MII OOSİT SAYISI, FERTİLİZASYON ORANI VE KLİNİK GEBELİK
ORANLARININ ANALİZİ
MALIGNANT MELANOMA IN A TURKISH HAIR GOAT
DOWN SENDROMLU BIREYLERIN ZEKA DÜZEYLERINI
ARTIRMADA ERKEN GELIŞIM EGZERSIZLERININ ROLÜ

07.06.2020 PAZAR/ SUNDAY/ 1600-1830

Salon-1 Oturum-3

Öğr. Gör. Dr. Saadet
BOYBAY KOYUNCU
Nuray Alaca

Dr .Öğr. Üyesi Erkan
DOĞAN
Öğr. Gör. Dr. Bennur Koca
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÜNEŞ
BAYIR
Uzm. Dr. Burcu Korkut
Betül TAŞPINAR
Ayşe AKKUŞ
Arş. Gör. Kamil İNCE
Arş. Gör. Bahri BOZGEYİK
Dr. PhD. RN. Ayşegül Yılmaz
Öğr. Gör. Ahmet Çapar
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe İnel
Manav
Gaurav Raja Dahal

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÜNEŞ BAYIR

YOGA VE DOĞUM AĞRISI

PEKTUS EKSCAVATUMU OLAN HASTALARDA GÖRÜLEN KLİNİK
SEMPTOMLAR VE POSTÜR BOZUKLUKLARI
İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ TANILI İNFANTLARDA ATOPİK
DERMATİT SIKLIĞI
OKUL ÇOCUKLARINA VERİLEN AFET EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
GIDA HASSASİYETİNİN GIDA GÜVENLİĞİNDEKİ ÖNEMİ
GÖÇÜN BULAŞICI HASTALIKLARIN YAYILMASINDAKİ ETKİSİ
PULMONER REHABİLİTASYONDA TELEREHABİLİTASYON
UYGULAMALARI
OSTEOARTİT TEDAVİSİNDE GÜNCEL TEDAVİ
YAKLAŞIMLARINDAN İNTRAARTİKÜLER PRP VE HYALÜRONİK
ASİT TEDAVİLERİNİN DEĞERLENDİRLMESİ
IDENTIFYING THE CAUSES OF MEDICAL ERRORS AND BARRIERS
TO MEDICAL ERROR REPORTING IN TURKEY
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA YAŞANILAN YER ALGISI
VE KARŞILIKLI MUTLULUK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
NEPAL’S STRATEGIC HEDGING BEHAVIOUR
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07.06.2020 PAZAR/ SUNDAY/ 1000-1200

Salon-2 Oturum-1

Enes Kabul
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Acuner
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Gürbüz
Op.Dr.Nur Dokuzeylül
Güngör
Dr. Öğr. Üyesi Mert
KARTAL
Dr. Öğr. Üyesi Derya
TÜLÜCE
Doç. Dr. Fatma ERSİN
Ferruh Taşpınar
Hüseyin Başeğmez
Uzman Dr. ZERRİN
ÖZÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet
Akif GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet
YILMAZ
Dr.Öğr.Üyesi Aslı Karadeniz
Dr.Öğr.Üyesi Belkız Öngen
İpek
Doç. Dr. Mustafa Erinç Sitar
Pt. PhD. Gokhan Yazici

Dr. Öğr. Üyesi Mert
KARTAL
Dr. Muhammet
BAYRAKTAR
Sharil Sharma
Gaurav Kumar
Arpit Shailesh
Taruna
Ankita Upadhyay

Moderatör: Uzman Dr. ZERRİN ÖZÇELİK
SAĞLIK KURUMLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN
HİZMET ALANLAR VE HİZMET SUNANLAR AÇISINDAN ANALİZİ:
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
KADIN SAĞLIK PERSONELLERİNİN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU
SIKLIĞI
BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN SAĞLIK OKUR
YAZARLIĞI DÜZEYLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ELLE AĞIRLIK KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE BEL
SAĞLIĞININ KORUNMASI
ÇOCUK EV KAZALARINDA NADİR BİR OLGU: AKCİĞERE UZNAN
DİKİŞ İĞNESİ
ERZURUM YÖRESİNDE 0-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA RUBELLA
VİRÜS SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI
COVID- 19 PANDEMİ SÜRECİ ÖNCESİ VE SONRASINDA KAN
MERKEZİMİZDE KAN ÜRÜNÜ İSTEM SAYILARINDAKİ
DEĞİŞİMLER
THE EFFECTS OF CORE STABILIZATION EXERCISES ON SEXUAL
DYSFUNCTION IN FEMALE PATIENTS WITH MULTIPLE
SCLEROSIS
HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİMİNİN ÇOCUK İSTİSMAR VE
İHMALİNİN BELİRTİ VE RİSKLERİNİ TANILAMADA BİLGİ
DÜZEYİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
TECHNOLOGICAL MANAGEMENT OF PANDEMIC COVID-19
EXPERIENCING THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF COVID-19 AT
VARIOUS STAGES OF LIFE
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07.06.2020 PAZAR/ SUNDAY/ 1300-1500

Salon-2 Oturum-2
Bişar AMAÇ
Dr. Öğr. Üyesi Kezban
KORAŞ SÖZEN
Op. Dr. Tamer AKAY
Dr. Öğr. Üyesi Metin
LEBLEBİCİ

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Yasin Duran
KARDİYOPULMONER BYPASS CERRAHİSİNDE HİPERLAKTATEMİ
İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİREN HASTALARDA TABURCULUK
EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
APPENDİKS VERMİFORMİS’İN İNTRAPERİTONEAL DRENAJ
KATETERİNE EVİSSERASYONU: NADİR BİR OLGU SUNUMU

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Duran
Arş. Gör. Dr. Saliha
Bozdoğan Yeşilot
Uzman Hemşire Hatice Çiftçi
Arş. Gör. Dr. Mehmet Kemal
Yener
Arş. Gör. Dr. Saliha
Bozdoğan Yeşilot
Uzman Hemşire Hatice Çiftçi
Zerrin Özçelik
Mehmet Aykut Yıldırım,
Selman Alkan,
Murat Çakır
Dr. Fahri GOKCAL
Dr. Hakan SEYIT
Dr. Hakan SEYIT

HEMOROİD HASTALIĞINDA MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİ
SEÇENEĞİ OLARAK LAZER PROSEDÜRÜ
LİPOM AMELİYATI OLAN BİREYLERDE AĞRI VE ANKSİYETEYİ
AZALTMADA SANAL GERÇEKLİK VE TERAPÖTİK İLETİŞİM
TEKNİKLERİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ARAŞTIRMA
SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İLE DİKKATİN BAŞKA YÖNE
ÇEKİLMESİNİN ÇOCUĞU SÜNNET OLACAK ANNELERİN
ANKSİYETE DÜZEYİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR
ÇALIŞMA
PERİTONİTLİ KARINDA YAPILAN KOLON ANASTOMOZUNDA
BÜYÜME FAKTÖRLÜ KOLLAJEN İLE ANTİBİYOTİKLİ
KOLLOJENİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
OUTCOMES of HYBRID ROBOTIC VENTRAL HERNIA REPAIR for
COMPLEX INCISIONAL HERNIAS
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TEK MERKEZLİ GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR
DENEYİMİMİZ
Dr. Öğr. Üyesi Yunus DÖNDER
Kayseri Şehir Hastanesi
Özet
Tek merkezli gastrointestinal stromal tümör (GIST) olgularımızın demografik
özelliklerini ve postop dönemini değerlendirmeyi amaçladık.
2013-2019 arası GIST nedeniyle opere edilen 45 hasta retrospektif olarak
değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, tümör yerleşimleri ve tümör boyutları
incelendi.
Hastaların 27 tanesi erkek 18 tanesi kadındı. Hastaların yaş ortalamaları 61,6
(39-81) idi. Hastaların 22 sinde mide(%48), 18 inde ince barsak(%40), 2 sinde
rektum(%4,4), 1 inde kolon(%2,2) ve 1 inde apendiks(%2,2) yerleşimli GIST
mevcuttu. Tümör boyutu ortalaması 6,1 cm (1,5 – 18 cm) idi. Mide yerleşimli GIST
nedeniyle opere edilen 1 hastada 3 yıl sonra nüks gelişti. Sağ alt kadranda kitle
nedeniyle başvuran hastada çekum komşuluğunda 12 cm kitle tespit edildi. Tümör
çekum serozasına yapışık olduğu için sağ hemikolektomi yapıldı. Postop ortalama
3,5 (2-6). günde hastalar taburcu edildi.
Kajal hücrelerinden köken alan GIST gastrointestinal sistemde en yaygın
gorulen mezenkimal tümorlerdir. Nüks riski; inkomplet rezeksiyon, intraperitoneal
rüptur, kanama gibi cerrahi faktörlere ve tümor boyutuna göre değişebilmektedir.
Ancak tek küratif tedavi negatif cerrahi sınırlı rezeksiyondur.
Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST), Demografik
Özellikler, Postop Dönemi

Kongre Özet Kitabı

5-7 Haziran 2020

https://www.inbak.org/

1

ULUSLARARASI HARRAN SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Şanlıurfa,
TÜRKİYE

TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU
BOYUN PROBLEMLERİ, UYKU KALİTESİ, YORGUNLUK VE
BAŞ AĞRISI ARASI İLİŞKİ
Feride ATAY
Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi
Hacer KARAKURT
İkenderum Devlet Hastanesi
Yüsra KUYUMCU
Yaşam Yolu Bakım Merkezi,Şanlıurfa
Ayşenur TUNCER
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Özet
Bu çalışma temporomandibular disfonsiyonu olan bireylerde çene
fonksiyonelliği, boyun problemleri, uyku kalitesi, yorgunluk ve baş ağrısı etkisini
araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya 18-55 yaş arası 106 kadın, 26 erkek olmak
üzere toplam 132 birey alındı. Bireylerin sosyodemografik bilgilileri alınarak çene
fonksiyonelliği Çenenin Fonksiyon Kısıtlanma Skalası (ÇFKS), boyun problemleri
Boyun Özürlülük Sorgulama Anketi (BÖSA), uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite
İndeksi (PUKİ), yorgunluk Yorgunluk Şiddet Ölçeği (YŞÖ) ve baş ağrısı Baş Ağrısı
Etki Testi-6 (BET-6) ile değerlendirildi. Çalışmaya katılan tüm bireylerde TME
disfonksiyonun da yaşın etksine bakıldığında yaş ile boyun özürlülük arasında
arasında zayıf ilişki bulunurken, baş ağrısı ve yorgunluk arası ilişki bulunmadı. Çene
fonksiyon kısıtlaması ile boyun özürlülük arasında orta şiddette, çenenin fonksiyon
kısıtlılığı ile baş ağrısı, uyku kalitesi ve yorgunluk arasında zayıf şiddette
korelasyonlarında anlamlı sonuç görüldü. Boyun özürlülüğü ile baş ağrısı ve uyku
kalitesi arası orta şiddette ilişki görülürken, baş ağrısı ve yorgunluk düzeyinin uyku
kalitesini orta şiddette etkilediği tespit edildi. Sonuç olarak; TMED’nun boyun ve
çene fonksiyonelliğini ve uyku kalitesini olumsuz etkilediği, yorgunluk ve baş ağrısı
ile ilişkili olduğu görüldü. TMED’nin servikal bölge problemlerini etkilediği
görülmüştür. TME disfonksiyonu olan bireylerde değerlendirme ve tedavide birçok
bölgeyi dahil ederek tedavi planı hazırlanmalı ve multidisipliner bir çalışma ekibi ile
yaklaşılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu, Boyun
Problemleri, Uyku Kalitesi, Yorgunluk, Baş Ağrısı
Abstract
This research is planned to see how temporomandibular disfunction affects on
function of jaw, neck problems,quality of sleep, exhaustion and headache. 106 women
whose ages between 18-55 and 26 men participated in this research. Skale of
limitations of jaw (ÇFKS) is used for function of jaw, neck disability questionnaire
(BÖSA) is used for neck problems, Pittsburg sleep quality index(PUKİ) is used for
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quality of sleep, exhaustion intensity scale(YŞÖ) is used for exhaustion and headache
impact test-6(BET-6) is used for headache.
There is no correlation between headache and exhaustion but there is weak
correlation between age and disability of neck. Middle correlation is found between
limitation of jaw and neck disability. Weak correlation is found between limitation of
jaw and exhaustion,headache and quality of sleep. Middle correlation is found
between disability of neck, headache and quality of sleep. Headache and exhaustion
affects quality of sleep on middle level. In conclusion; it is proved that
temporomandibular disfunction affects neck and jaw function and quality of sleep in
negative way. It is also related with headache and exhaustion. Temporomandibular
disfunction affects cervical area problems . Multidisciplinary treatment is required for
the patients who have temporomandibular disfunction.
Keywords: Temporomandibular Joint Dysfunction, Neck Problems, Sleep
Quality, Fatigue, Headache
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PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİNDE UYGULANAN LAPAROSKOPİK
RADİKAL PROSTATEKTOMİ AMELİYATI SONRASI FOLEY ÇEKİMİ NE
ZAMAN OLMALI?
Opr. Dr. İbrahim Ethem ARSLAN
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özet
Prostat kanseri tüm dünyada erkekler arasında en sık görülen kanserdir ve
kansere bağlı ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Radikal
prostatektomi prostat kanseri için uygulanan ilk tedavi yöntemidir ve 100 yılı aşkın
süredir uygulanmaktadır. Organa sınırlı prostat kanserinin tedavisinde radikal
prostatektomi en etkin seçenektir. Laparoskopik cerrahinin teknolojik üstünlüklerini
kullanmak ve ameliyatın morbiditesini azaltmak amacıyla, minimal invaziv bir cerrahi
girişim olan Laparoskopik Radikal Prostatektomi (LRP), prostat kanserinin
tedavisinde 20 yıl önce uygulanmaya başlanmıştır. Ancak ameliyat sonrası hastaya
yerleştirilen foley kateterinin ne zaman çekileceği konusunda bizim bilgimize göre
tam bir konsensus yoktur. Biz de bu çalışmamızda kendi klinik deneyimimiz ile ideal
foley kateter çekim süresinin ne zaman olması gerektiğini araştırdık.
Mayıs 2018 - Kasım 2019 tarihleri arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde onkolojik prensiplerden sapmadan LRP
uygulanan 60 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar 20’şerli olmak üzere 3 gruba
ayrıldı. Oluşturulan grupların yaş ortalaması, kanser evresi, ortalama PSA (prostat
spesifik antijen) değeri, ortalama vücut kitle indeksi (VKİ), ortalama üretrovezikal
anastamoz süresi benzerdi ve tüm hastalara aynı üretrovezikal anastamoz tekniği (van
Velthoven tekniği) uygulandı. Grup 1’deki hastaların foley sondası ameliyattan 5 gün
sonra, Grup 2’deki hastaların foley sondası ameliyattan 7 gün sonra ve Grup 3’teki
hastaların foley sondası ameliyattan 10 gün sonra çekildi. Foley çekimi sonrası
gruplarda izlenen farklılıklar kaydedildi. Anamoz kaçağı durumu, endoskopik olarak
tekrar foley kateter takılma gereksinimi durumu, mesane boynu darlığı durumu ve
üriner inkontinans durumu değerlendirildi. İstatistiksel analizde, grupların üçlü
değerlendirmesinde Fisher Exact tesi ve Kruskal Wallis testi, ikili subgrup analizlerde
ise Ki-kare testi kullanılmıştır.
Hastaların yaş ortalaması Grup 1 için 62.8±7.3, Grup 2 için 63.6±7.6, Grup 3
için 65.7±7.4 idi. VKİ ortalaması Grup 1 için 27.4±2.99, Grup 2 için 28.1±2.50,
3.grup için 27.8±2.97 idi. PSA değeri ortalaması Grup 1 için 7.0±1.3, Grup 2 için
7.3±1.2, Grup 3 için 7.5±1.1 idi. Ortalama ameliyat süresi Grup 1 için 261.9±21.6 dk,
Grup 2 için 265.8±21.3 dk ve Grup 3 için 269.4±20.3 dk idi. Üretrovezikal anastomoz
süresi ortalaması Grup 1 için 64.1±12.8 dk, Grup 2 için 62.8±11.5 dk, Grup 3 için
65.6±12.4 dk idi. Yapılan istatistiksel analizde gruplar arasında; yaş ortalaması
(p:0.417), VKİ ortalaması (p:0.741), ortalama PSA değeri (p:0.713), ortalama
ameliyat süresi (p:0.559), ortalama anastomoz süresi (p:0.782) açısından anlamlı bir
farklılık yoktu. Hastaların ameliyat sonrası ortalama hastanede kalış süresi Grup 1 için
3.92±2.2 gün, Grup 2 için 2.8±0.6 gün ve Grup 3 için 2.6±0.6 idi ve üç grubun
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beraber değerlendirmesinde Grup 1’dekilerin ortalama hastanede kalış süresinin
istatistiksel anlamlı olarak daha uzun olduğu görüldü (p:0.042). Gruplar arasında
hastanede kalış süresi açısından yapılan ikili subgrup analizlerde; birinci ile ikinci
grup arasında (p:0.048) ve birinci ile üçüncü grup arasında istatistiksel anlamlı
farklılık (p:0.035) bulunmuştur. Ayrıca ikinci ve üçüncü grup arasında hastanede kalış
süresi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p:0.372) bulunmamıştır. Grup
1’deki 4 hasta postoperatif 5.gündeki foley çekiminden sonra gelişen komplikasyon
sonrası tekrar hastaneye yatırılmış olup 5 gün sonra taburcu edilmiştir bu da Grup
1’deki hastaların hastanede yatış süresini anlamlı derecede arttırmıştır. Birinci
gruptaki hastalardan bu 4 kişide anastamoz kaçağı gelişmiş olup, bu hastalardan
2’sinde ılımlı kaçak izlenmiştir ve sadece hastaneye yatırılarak takip edilmişlerdir
ancak diğer 2 hastada kaçak fazla olduğu için endoskopik olarak tekrar foley sonda ile
kateterizasyon gereksinimi olmuştur. Yeniden foley takılan hastaların foleyleri 5 gün
sonra çekildi, tekrar kaçak izlenmedi. 3 ay sonraki takiplerde Grup 1’de anastamoz
kaçağı olan 4 hastayı da içeren 6 hastada mesane boynu darlığı izlendi. Yine bu
anastomoz kaçağı olan 4 hastada medikal tedavi ile önlenemeyen ve ped kullanmayı
gerektirecek kadar üriner inkontinans izlendi. Neticede Grup 1’de %20 oranında
anastamoz kaçağı, %30 oranında mesane boynu darlığı ve %20 oranında üriner
inkontinans izlenmiştir. 2. ve 3. gruptaki hastaların hiçbirinde anastamoz kaçağı ve
ped kullanmayı gerektirecek üriner inkontinans izlenmemiştir. 3.ay kontrollerinde
Grup 2’deki 1 hastada mesane boynu darlığı (%5) izlenmiştir, Grup 3’te mesane
boynu darlığı izlenmemiştir. Komplikasyonlar için yapılan istatistiksel analizde
anastomoz kaçağı ve üriner inkontinans açısından üç grubun beraber
değerlendirmesinde Grup 1’in istatistiksel anlamlı (p:0.014) olarak daha yüksek
komplikasyon oranına sahip olduğu bulunmuş olup, yapılan ikili subgrup analizlerde
birinci ile ikinci grup arasında ve birinci ile üçüncü grup arasında istatistiksel anlamlı
farklılık (iki subgrup için de p:0.037) bulunmuştur. Ayrıca ikinci ile üçüncü grup
arasında yapılan istatistiksel analizde bu komplikasyonlar açısından anlamlı bir
farklılık izlenmemiştir (p:1). Mesane boynu darlığı açısından üç grubun beraber
değerlendirmesinde Grup 1’in istatistiksel anlamlı (p:0.07) olarak daha yüksek
mesane boynu darlığı oranına sahip olduğu bulunmış olup, yapılan ikili subgrup
analizlerde birinci ile ikinci grup arasında (p:0.037) ve birinci ile üçüncü grup
arasında (p:0.008) istatistiksel anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca ikinci ile üçüncü
grup arasında yapılan subgrup analizinde mesane boynu darlığı açısından istatistiksel
anlamlı farklılık izlenmemiştir (p:0.311).
Bu konuda daha net bir kanıya varabilmek için geniş hasta sayılı, prospektif
kontrollü çalışmalara ihtiyaç olmakla birlikte kendi kısıtlı hasta sayılı çalışmamızdan
edindiğimiz veriler ışığında LRP sonrası foley sondayı postoperatif 5.günde çekmenin
uygun olmadığını ve postoperatif 7.gün ile 10.günde çekme arasında da anlamlı bir
fark olmadığı için postoperatif 7.günde foley sondayı çekmenin daha uygun olduğunu
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, laparoskopik radikal prostatektomi,
üretrovezikal
anastomoz,
üretral
kateter
çekim
zamanı
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DEJENERATİF LOMBER SPNAL STENOZ NEDENİYLE OPERE EDİLEN
70 HASTANIN SONUÇLARI
Şeyho Cem YÜCETAŞ
Hüseyin KAFADAR
Safiye KAFADAR
Özet
Çalışmada 60 yaş üzerinde dejeneratif spinal stenoz nedeniyle laminektomi ve
enstrumantasyon yapılan hastalarda dinamik rot ile normal sabit rot kullanımım 1 yıl
sonraki onuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.
Bu çalışma Haziran 2018 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Adıyaman
üniversitesi Tıp Fakulesi Eğitim Araştırma Hastanesinde takip edilen edilen hastaların
kayıtların incelenmesiyle yapıldı. Tüm hastalar lomber bölge spinal stenoz nedeniyle
laminektomi ve L5-4-3 vida rot sistemiyle inter pedinküler ve greyt 1 listesis olan
hastalrdı.Hatalar 2 grup şeklinde sınıflandırıldı. Grup 1de de 39 hasta spiralli dinamik
rot ve grup 2 de ise 31 hasta olup normal sabit kullanıldı. 1 yıl sonra hastalardın
vidalarda gevşeme ve vidaların kırılması ve tekrar vidaları cıkarılması vekomşu
seğmenr dejenerasyonlarına bakıldı. Operasyona 3 seviye den fazla olan stabilizasyon
fravmadan opere olan greyt 1 den fazla listezisi olan hastalar dahil edilmedi.
Bu çalışmaya dejeneratif lomber stenoz nedeniyle opere edilen 70 hasta dahil
edildi. Hastaların 40 tanesi bayan 30 tanesi erkekti. Hastaların en küçüğü 60 yaşında
en büyüğü 80 yaşında olup ortalama 67 yaş idi. Hastaların hepsi greyt 1 listesiz ve
hastalar laminektimi vida rot ile stabilizasyon yapıldı. Grup 1 de 4 hastada vidada
psodoartroz, grup 2 de 6 hastada gelişti. Grup 1 de 2 hastada vida kırığı oluştu, grup 2
de 2 hastada vida kırılması görüldü. Grup 1 de 2, grup ikide 3 hastada
enstrumantasyon geri cıkarıldı. Grup 1 de 3, grup 2 de ise 6 hastada komşu eklem
dejenerasyonu oluştu. Sonuçlar değerlendirildiğinde grup ikide sonuçların daha iyi ve
komşu eklem değenerasyonun daha az ve anlamlı olduğu tespit edildi.
Dar kanal terimi ilk kez 1949'da Henk Verbiest tarafından kullanılmıştır.Yaşla
birlikte vertebralarda artan dejeneratif değişiklikler lomber kanalda daralmaya neden
olmaktadır. Bu daralma spinal kanalın kendisinde olabileceği gibi lateral reseste veya
nöral foramenlerin total daralmasına bağlı olarak da oluşabilmektedir. Lomber spinal
stenoz toplumda sık görülen hastalıklardandır. Yapılan çalışmalarda görülme sıklığı
%1,7-%8 arasında olduğu vurgulanmıştır. 60 yaş üzerinde greyt 1 listezis ve
gejeneratif lomber stenoz olan hastalarda dinamik rotun kullanılmasının daha yaralı
olacağını vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Degeneratif lomber spinal stenoz, enstrümantasyon,
komşu eklen değenersyonu
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SAFRA KESESİ PERFORASYONU TANI VE TEDAVİ YÖNETİMİ: 18
HASTANIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
Dr. Server Sezgin Uludağ
İstanbul Üniversitesi
Özet
Safra kesesi perforasyonu nadir fakat potansiyel olarak ölümcül bir
hastalıktır. Burada 18 safra kesesi perforasyonu vakasının tanı ve tedavisinde klinik
deneyimimizi sunuyoruz.
Bu retrospektif çalışma Ocak 2017 ile Kasım 2019 tarihleri arasında
hastanemize başvuran fizik muayne ve radyolojik olrarak safra kesesi perforasynu
tanısı alan tüm safra kesesi perforasyonu olgularının dahil edilmesi ile
gerçekleştirilmiştir. Veriler retrospektif olarak hastane veri tabanından incelendi.
Bu çalışmaya 18 hasta (8 erkek ve 10 kadın) dahil edildi. Hastaların ortalama
yaşı 61.9 idi. Safra kesesi perforasyonu yaşamın 5. ve 6. dekadında en yaygın
olanıydı. En sık görülen perforasyon bölgesi fundus, ardından vücut ve Hartmann'ın
kesesi idi (15: 2: 1). Ameliyat edilen 15 hastanın histopatolojik analizi 9 olguda akut
kolesistit, 5 olguda kronik kolesistit ve tek olguda safra kesesinin müsinöz
adenokarsinomunu gösterdi.
Safra kesesi perforasyonu özel bir tanı ve cerrahi zorluğu temsil
eder. Multidisipliner tedavi ve yönetim önem arzeder.
Anahtar Kelimeler: Safra Kesesi Perforasyonu, Retrospektif Değerlendirmesi
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RATLARDA METOTREKSAT İLE OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL
TOKSİSİTE MODELİNDE ZİNGERON’UN ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Dr.Öğr.Üyesi ERDİNÇ TÜRK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜVENÇ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA CELLAT
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi AHMET UYAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. MÜSLÜM KUZU
Karabük Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi AHMET GÖKHAN AĞGÜL
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Doç.Dr. AKIN KIRBAŞ
Yozgat Bozok Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada yaygın kullanılan bir kemoterapotik ajan olan ve çeşitli
inflamatuar hastalıkların tedavisinde kullanılan metotreksat (MTX) ile oluşturulmuş
deneysel toksisite modelinde zingeron (ZNG)’un etkileri araştırıldı. Bu amaçla 28
adet wistar albino rat dört gruba ayrıldı; Kontrol(n:7), ZNG(n:7) ZNG 50 mg/kg p.o,
MTX(n:7) 5. Gün i.p tek doz MTX 20 mg/kg, MTX+ZNG(n:7) ZNG 50 mg/kg p.o +
MTX 5. Gün i.p tek doz MTX 20 mg/kg. Deneysel çalışma 20 gün sürdürüldü.
MTX’in neden olduğu karaciğer hasarı ve ZNG’nin iyileştirici etkisinin tespiti için
gruplarda serum ALT, AST ve ALP değerleri ölçüldü ve karaciğer histopatolojik
yönden incelendi. Ayrıca dokularda MDA ve GSH düzeyleri ile CAT ve GPx enzim
aktiviteleri incelendi. ZNG’nin anti-inflamatuvar etkisi ise NF-κB, TNF-α ve IL-1β
gibi inflamatuvar sitokin seviyelerinin ölçümü ile belirlenirken immunohistokimyasal
olarak caspase-3 ve Bcl-2 ekspresyon seviyeleri ile apoptotik etkileri tespit edildi.
Sonuç olarak, ZNG’un MTX ile indüklenen hepatotoksisiteye karşı oksidatif stres,
inflamasyon ve apoptoz üzerine etki göstererek ve doku yapısını muhafaza ederek
koruyucu etki gösterdiği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Zingeron, Metotreksat, İnflamasyon, Apoptozis

*Bu çalışma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi BAP biriminin 18.M.085 no’lu projesi ile
desteklenmiştir.
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INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ZINGERONE IN EXPERIMENTAL
TOXICITY MODEL INDUCED BY METOTREXATE IN RATS
Abstract
In this study, the effects of zingerone (ZNG) was investigated in an
experimental toxicity model induced by methotrexate (MTX), a commonly used
chemotherapeutic agent and used in the treatment of various inflammatory diseases.
For this purpose, 28 wistar albino rats were divided into four groups; Control (n: 7),
ZNG (n: 7) ZNG 50 mg/kg p.o, MTX (n: 7) Day 5 i.p single dose MTX 20 mg/kg,
MTX + ZNG (n: 7) ZNG 50 mg/kg p.o + MTX Day 5 i.p single dose MTX 20 mg/kg.
The experimental study was continued for 20 days. Serum ALT, AST and ALP values
were measured in the groups and liver was examined histopathologically to determine
the damage caused by MTX and the healing effect of ZNG. In addition, MDA and
GSH levels and CAT and GPx enzyme activities were examined in tissues. The antiinflammatory effect of ZNG was determined by measurement of inflammatory
cytokine levels such as NF-κB, TNF-α and IL-1β, while apoptotic effects were
determined immunohistochemically with caspase-3 and Bcl-2 expression levels. As a
result, it can be said that ZNG has a protective effect against MTX-induced
hepatotoxicity by showing oxidative stress, inflammation and apoptosis and
preserving tissue structure.
Keywords: Zingerone, Methotrexate, Inflammation, Apoptosis

* This research was supported by the Unit of Scientific Research Projects of Hatay Mustafa
Kemal University [Project number 18.M.085].
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THE CLONAL RELATIONSHIP ANALYSIS OF Mycobacterium bovis
ISOLATED FROM POSTMORTEM RUMINANT LYMPH BIOPSY
MATERIALS AND HUMAN CLINICAL SAMPLES BY SPOLİGOTYPİNG
AND 24-LOCUS MIRU-VNTR METHODS1
Dr. Öğr.Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN
Çukurova Üniversitesi
Ar. Gör. Dr.Gülfer YAKICI
Çukurova Üniversitesi
Uzm. Vet. Hek. Nevin TURUT
Adana Veteriner Kontol Enstitüsü
Prof. Dr. Fatih KÖKSAL
Çukurova Üniversitesi

Abstract
The causative agent of bovine tuberculosis, Mycobacterium bovis, has the largest host
range among the Mycobacterium tuberculosis complex members and it causes disease
in other animals and humans. Based on the “Single Medicine, Single Health” concept,
the cooperation of medicine and the veterinary field is highly needed in tuberculosis
cases caused by M.bovis. Molecular epidemiological studies should be conducted to
determine the way of transmission of zoonotic tuberculosis to humans and risk
factors, to identify the dominant types between humans and animals, and to
understand phylogenetic relationships of strains in our region. In our study, we aimed
to characterize 4 M.bovis isolated from the clinical samples of the patients who
applied to the hospitals of our region18 M.bovis isolated from lung, bronchial and
mediastinal lymph nodules showing granulomatous lesions in cattle in Adana
province slaughterhouses. It was determined that 22 samples were distributed in 10
clusters by MIRU-VNTR method. When the discrimination power of the primers
determining the MIRU-VNTR loci was calculated, the highest ones were determined
as ETRA, Qub26, Qub11b, Mtub21, and Miru27. When the clonal group distribution
of the isolate was examined by the spoligotyping method, a total of four spoligotype
patterns were observed. The spoligotypes determined in cattle are SB0120 / SIT482
with 9 isolates, SB0288 / SIT685 with 7 isolates, and SB0140 / SIT683. When the
spoligotypes of human isolates were examined, it was determined that 2 isolates were
SB0989 / SIT1118 and the other 2 isolates were SB0140 / SIT683. When the
similarities between the MIRU-VNTR locus patterns of human and bovine isolates
were evaluated, the presence of a 100% compatible pattern was not detected, but
some human samples were found to be 91,6% similar to a bovine sample. In
spoligotyping, 2 of the human isolates have the same spoligotype pattern as 7 cattle
isolates. In conclusion, the clonal similarity between bovine and human isolates was
determined using MIRU-VNTR and Spoligotyping methods, and it has been shown
that bovine isolates may be associated with pulmonary tuberculosis in humans.
Keyword: Mycobcterium bovis, Spoligotyping, 24-locus MIRU-VNTR
1

This work was supported by ÇÜBAP as project numbered TSA-2018-10909.
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BUZAĞILARDA ORAL YOLLA YÜKSEK ORANDA KARBONHİDRAT
VERİLMESİNİN İSHALİN ETİYOLOJİSİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN
BAZI PATOJENLERİN ARTIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ
Doç. Dr. Bülent ELİTOK
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet
Bu çalışma halk elinde bulunan 3-6 aylık yaşlardaki, rumeni gelişmiş 30 adet
buzağıda yapılmıştır. Günde 3-5 kez/gün toplamda 1500 ml propilen glikol içirilen 20
buzağı çalışma grubunu oluşturururken, klinik olarak sağlıklı olduğu saptanan 10 baş
buzağı kontrol grubunu oluşturmuş ve bu hayvanlarda fazladan herhangi bir
uygulama yapılmamıştır. Çalışmanın materyalini oluşturan hayvanlarda; klinik
muayeneler, dışkı muayeneleri, hematolojik ve kan biyokimyasal muayeneleri
yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; propilen glikol'ün hafif derecede ishal (%15) ve
solunum sistemi problemlerine (%10) yol açabileceği, önemli bir karaciğer
oluşturmadığı, dışkı ile saçılan patojen etkenlerin sayısında ise azalmaya yol açtığı
saptanmıştır. Netice olarak; propilen glikol'ün ergin buzağılarda, dışkı ile saçılan
patojenlerin sayısında azalmaya yol açması nedeniyle, verim artımasının yanında,
diğer hayvanlara kontaminasyonu azaltıcı ve güvenle kullanılabilecek bir glikoz
prekürsörü olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimler: Buzağı, patojen etken, dışkı, propilen glikol
THE EFFECTS OF ORALLY GIVEN HIGH RATE CARBOHYDRATE ON THE
RISEN OF SOME PATHOGENS THAT PLAY AN IMPORTANT ROLE IN THE
ETIOLOGY OF DIARRHEA
Abstract
This study was carried out in 30 adult calves which completed their rumen
development aged from three to six months old in the public held. Twenty calves
received totally 1500 ml of propylene glycol per day 3-5 times/day, assigned as study
group, while 10 calf were found to be clinically healthy and no received any
additional treatments served as control group. Clinical, stool, hematological and blood
biochemical examinations were performed in all the animals. At the end of the study;
it had been found that propylene glycol caused mild diarrhea (15%) and some slightly
respiratory system problems (10%), decreased the number of calf which shown fecalpathogenic agents in their feces, and no caused significant problems in the liver.
Consequently; it was determined that a glucose precursor propylene glycol could be
used safely in adult calves, and it might help to reduced fecal contamination to
neonates by decreasing the number of fecal pathogens, besides increased productivity.
Keywords: Calf, pathogenic agent, feces, propylene glycol
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AKRİLAMİD TOKSİSİTESİ VE SELENYUMUN SIÇANLARDA OKSİDATİF
STRESE ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Basri SAVAŞ
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Orcid: 0000-0001-8759-4507
Özet
Akrilamid unlu mamullerde, patates cipslerinde ve birçok işlenmiş gıdada, yüksek
ısıya maruziyet sonucunda yaygın biçimde oluşabilen ve beslenme ile alınan toksik bir
maddedir. Oksidatif stres kaynaklı olarak, doza bağımlı biçimde birçok doku ve organda
toksik etkiler oluşmaktadır. Selenyum ise güçlü bir antioksidan elementtir. Bu çalışmada
akrilamidin beslenme sırasında oluşturduğu oksidatif stresi selenyum ile dengelemek
amaçlanmıştır.
32 adet Wistar albino, erişkin, erkek sıçan; Kontrol (n=8), Akrilamid (n=8), Selenyum
(n=8) ve Akrilamid+ Selenyum (n=8) grupları olmak üzere dört gruba ayrıldı. 28 günlük
deney sonunda sıçanlar sakrifiye edildi. Alınan kanlarda kolorimetrik metotla, total oksidan
durum (TOS), total antioksidan durum (TAS) ölçüldü. Oksidatif stres indeksi (OSI) ise
TOS/TAS formülü ile hesaplandı. İstatistiksel analiz için ANOVA test uyulandı. Anlamlılık
düzeyi olarak p<0,05 kabul edildi.
Akrilamid grubunda TOS ve OSI değerleri, kontrol grubuna göre anlamlı biçimde
yüksek iken (p<0,05), akrilamid+selenyum verilen grupta ise TOS ve OSI değerleri açısından
kontrol grubu ile anlamlı bir fark kalmamaktadır (p>0,05). Selenyum verilen grupta, kontrol
grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı biçimde TAS yüksekliği görülmektedir (p<0,05).
Akrilamidin oksidatif stresi belirgin olarak arttırdığı ve toksik etkiler oluşturduğu
görülmektedir. Akrilamid içerme potansiyeli olan bir beslenme biçiminde selenyum ilavesi
yapılırsa oksidatif stres ve toksik etkiler için koruyucu olabilir.
Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, antioksidan durum, selenyum, akrilamid.
THE EFFECT OF ACRYLAMIDE TOXICITY AND SELENIUM ON OXIDATIVE
STRESS IN RATS
Abstract
Acrylamide is a toxic substance that can be formed in bakery products, potato chips
and many processed foods as a result of exposure to high temperature and taken by nutrition.
Due to oxidative stress, toxic effects occur in many tissues and organs in a dose-dependent
manner. Selenium is a powerful antioxidant element. In this study, it was aimed to balance the
acrylamide produced oxidative stress during feeding with selenium.
32 Wistar albino, adult, male rats; Control (n = 8), Acrylamide (n = 8), Selenium (n =
8) and Acrylamide + Selenium (n = 8) were divided into four groups. At the end of the 28-day
experiment, the rats were sacrificed. Total oxidant status (TOS) and total antioxidant status
(TAS) were measured in the blood samples by colorimetric method. Oxidative stress index
(OSI) was calculated with the TOS/TAS formula. ANOVA test was performed for statistical
analysis. P <0.05 was accepted as the level of significance.
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While TOS and OSI values were significantly higher in the acrylamide group
compared to the control group (p <0.05), there was no significant difference in the acrylamide
+ selenium group in terms of TOS and OSI values (p> 0.05). In the selenium group, TAS
values was observed statistically significantly compared to the control group (p <0.05).
Acrylamide appears to significantly increase oxidative stress and produce toxic
effects. If selenium is added in foods that has the potential to contain acrylamide, it may be
protective for oxidative stress and toxic effects.
Keywords: Oxidative stress, antioxidant status, selenium, acrylamide.
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STREPTOZOSİN (STZ) İLE UYARILMIŞ DENEYSEL DİYABETİK
NEFROPATİDE APOPTOTİK HASAR
Dr. Nihat YUMUŞAK
Harran Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada diyabetik nefropatiye bağlı oluşan böbrek hasarında apoptotik
değişikliklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada onaltı rat ratgele olarak iki
eşit gruba ayrıldı. Grup 1 (kontrol): Herhangi bir uygulama yapılmayan sağlıklı grup.
Grup 2 (diabet): Bu gruptaki ratlara ise üç gün arayla iki kez 60 mg/kg streptozocin
(STZ) peritoniçi verilerek diyabet modeli oluşturuldu. Son STZ uygulamasını takip
eden 3. ayda ratlar uyutularak böbrekleri incelemeler amacıyla alındı. Böbrek dokuları
histopatolojik olarak hematoksilen-eozin ile boyandı. Apoptozisin belirlenmesi
amacıyla kaspas-8, kaspas-9 ve TUNEL işaretlemeleri immunohistokimyasal olarak
yapıldı. Çalışma sonucunda, diabetli gruba ait böbreklerde tubuler, glomeruler ve
vasküler hasar gözlendi. İmmunohistokimyasal olarak yapılan çalışmalarda ise;
kaspas-8 boyamalarının bir çok tubul epitelinde şiddetli immunopozitif olduğu;
benzer şekilde kaspas-9 antikorunun tubullerde yaygın reaktif oldukları görüldü.
TUNEL boyamalarında ise yaygın pozitiflik tubulerde ve glomeruluslarda olduğu
dikkati çekti. Sonuç olarak, diyabete bağlı oluşan böbrek hasarında apoptozisin
belirgin şekilde oluştuğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, böbrek, apoptozis.
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NEONATAL BUZAĞILARDA KOLOSTRUMUN FARKLI TEKNİKLERDE
VERİLEMESİNİN SERUM IGG KONSANTRASYONLARI ÜZERİNE
ETKİSİ
Doç. Dr. Bülent ELİTOK
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet
Bu çalışma, sahipleri tarafından yetiştirilen yeni doğmuş 30 baş buzağı
üzerinde yapılmış ve kolostrumun annelerini emme, biberon ve özefagal tüp
yöntemleriyle verilmesi şeklinde eşit olarak 3 gruba ayrılmıştır. Klinik olarak, rektal
sıcaklık, kalp ve solunum frekansları ölçülmüştür. Kan örnekleri, kolostrum
verilmeden önce ve verildikten sonraki 1., 2. ve 3. günlerde aynı saatlerde olacak
şekilde juguler venlerinden alınmış ve analizleri yapılmıştır. Hematolojik olarak;
akyuvar (WBC), alyuvar (RBC), hemoglobin (HB), hematokrit (HTC), ortalama
korpusküler hacim (MCV), ortalama korpuskülar hemoglobin (MCH) ve ortalama
korpusküler hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) gibi parametreler saptanmıştır.
Total protein (TP), albümin (ALB), glukoz (GLU) konsantrasyonları ile birlikte
aspartat amino transferaz (AST), gama-glutamil transferaz (GGT) ve alkalin fosfataz
(ALP) enzim düzeyleri biyokimyasal olarak otoanalizör kullanılarak ölçülmüştür.
İmmünolojik olarak, serum IgG konsantrasyonları, yukarıda belirtilen zamanlarda
radyo-immüno-difüzyon (sRID) test kitleri kullanılarak ölçülmüştür. Bu çalışmanın
sonucunda; TP konsantrasyonu ve GGT enzim düzeyleri ile birlikte en yüksek IgG
düzeylerinin kolostrumlarını biberonla alan buzağılarda oluştuğu, ancak diğer
gruplarda (kolostrumlarını annesini emerek alan ve özefagal tüpü ile kolostrum
verilen guruplar) da yeteri kadar pasif bağışıklığın şekillendiği görülmüştür. Sonuç
olarak, yenidoğan buzağılara yaşamlarının ilk günlerinde, kolay kullanımının yanı
sıra, daha yüksek koruma sağlaması nedeniyle kolostrumun biberonla verilmesi
tavsiye edilmektedir.
Anahatar Kelimeler: Buzağı, kan, besleme metotları, immunglobulin,
neonatal dönem
THE EFFECT OF COLOSTRUM ADMİNİSTRATİONS BY GİVEN DİFFERENT
TECHNİQUES ON IGG CONCENTRATİONS İN NEW BORN CALVES
Abstract
The study was carried out on thirty new born calves breeding by their owns
and the animals were divided equally 3 groups according to colostrum feeding
methods as suckling, bottle, and esophageal tube. Clinically; rectal temperature, heart
rate, and respiratory rate were measured. Blood samples for were taken before
colostrum and after feeding on day 1, 2 and 3 at the same hour from the external
jugular vein, and were analyzed. Hematologically white blood cell (WBC), red blood
cell (RBC), hemoglobin (HB), hematocrit (HTC), mean corpuscular volume (MCV),
mean corpuscular hemoglobin (MCH) and mean corpuscular hemoglobin
concentration (MCHC) were detected in the blood samples. Total protein (TP),
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albumin (ALB), glucose (GLU) concentrations along with aspartate aminotransferase
(AST), gamma-glutamyltransferase (GGT) and alkaline phosphatase (ALP) enzyme
levels were measured as biochemically using autoanalyzer. Immunologically, serum
IgG concentrations were measured using single radio-immuno-diffusion (sRID) test
kits at the exact time mentioned above. Results of this study showed that highest IgG
levels along with TP concentrations and GGT enzyme levels were detected in the
calves receiving colostrum by a bottle, although enough passive transfer was also
actualized in the other groups (taken their colostrum by suckling or given by
esophageal tube). Consequently, it was suggested that colostrum feeding by a bottle in
neonatal calves in their earlier life would provide the highest protection, besides
advantages of its easy use.
Keywords: Calves, blood, feeding methods, immunglobulin, neonatal period
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NEONATAL BUZAĞI İSHALLERİNDE SEPİYOLİTİN TERAPOTİK
ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Bülent ELİTOK
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Özet
Bu projenin amacı, Afyonkarahisar'da yetiştirilen sahip neonatal ishalli
buzağılarda oral yolla verilen sepiyolitin terapötik etkinliğini bilimsel verilerle ortaya
koymaktı. Çalışma Afyonkarahisar Bölgesi'nde halk elinde bulunan 1-30 günlük 50
baş (40 deney ve 10 kontrol grubu) ishalli buzağılarda yapıldı. Deney grubundaki tüm
hayvanlara 30 gün boyunca günde bir kez olmak üzere aldıkları gıdanın %2'si
oranında sepiyolit ilavesi yapıldı. Çalışmaya alınan hayvanların tümünde; çalışma
başlamadan önce ve başladıktan sonraki 1., 2., 3. günler ile 1 ve 2. haftalar da klinik,
hemotolojik ve kan biyokimyasal parametreleri yanında dışkıda natif muayene ile
Eimeria, SRID kitleriyle Cryptosporidia, Giardia protozoonları; rota ve corona
viruslar; E. coli muayeneleri yapıldı. Sepiyolit ile tedavinin canlı ağırlık kazanımı ve
ishalin tedavisinde oldukça etkiliydi. Elde edilen verilere göre sepiyolitle tedavinin
toksik etki oluşturmadığı gözlendi. Bu çalışmada elde edilen veriler, oral sepiyolit
kullanımının buzağı ishallerinin tedavisine alternatif bir çözüm sağlayacağı, buzağı
ishallerinden kaynaklanan ekonomik kayıpların önüne geçilmesine katkı
sağlayabileceğini gösterdi.
Anahtar kelimeler: Sepiyolit, buzağı, ishal, tedavi
INVESTIGATION OF THE THERAPEUTIC EFFICACY OF SEPIOLITE IN
NEONATAL CALF DIARRHEA
Abstract
The objective of the present study was to determine the therapeutic
effectiveness of orally administered sepiolite on neonatal calf with diarrhea using
scientific data.The study were conducted in 1-30 daily 50 calves (40 animals for
experiment and 10 animals for control groups) calves to be growed by public in
Afyonkarahisar Region. Sepiolite were administered to all animals in the
experimental groups orally for 30 days once daily at a rate of 2% of their total feed
intake weight. All animals in the study were examined for their clinical,
hematological, immunological and blood biochemical parameters, in addition to
native examination of feces for Eimeria, Cryptosporidia, Giarda protozoa; rota and
corona viruses and E.coli using SRID kits before and after giving orally sepiolite on
days 1, 2, 3 and weeks 1 and 2. The treatment with sepiolite had significant effect on
bodyweight and treatment of diarrhea. No toxic effects of sepiolite were observed in
the animals of this study according to determined findings. The datas obtained from
this study shown that orally using sepiolite in calves with diarrhea might be
contributed to the prevention of economic losses due to diarrhea in calves.
Key words: Sepiolite, calves, diarhea, treatment
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PERIANAL FISTULA WITH LASER: OUR EXPERIENCES IN A TERTIARY
REFERRAL CENTRE
Öğr. Gör. Dr. Refik Bademci
İstanbul Medipol Üniversitesi
Abstract
Perianal fistula surgery difficult and results is bad. The aim of the study is to
show the follow-up results and surgical results of patients with was operated perianal
fistula with laser.
The data of perianal fistula with laser operated on between 2019 and 2020
were retrospectively compared in respect of operative results, morbidity and followup.
A total of 11 patients were included in the study. After retrospective
evaluation of the database, 63.6% were male and the average age of the whole group
was 37 ( ±15) years. 6 (54.5%) patients have a intersphincteric fistula, 5 (45.5%)
patients have a intrasphincteric fistula. 1 patients after surgery was bleeding, he
didn’t need second surgery. The long-term follow-up period, was determined as, mean
9.9 (±3.6) months in the patients, there was 1 patientes recurrens in follow-up.
Perianal fistula operated with laser was found to have low morbidity, it might
be a good option for surgery
Keywords: Perianal Fistula, Surgery
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LİVER HYDATİD CYSTS: OUR EXPERİENCES İN A TERTİARY
REFERRAL CENTRE
Op. Dr. Hasan AKBULUT
Abstract
Liver hydatid cysts are also quite common in the Turkey. The aim of this
study was to demonstrate the surgical and clinical follow up of patients for the
treatment of Liver hydatid cysts.
The data of liver hydatid cysts operated on between 2012 and 2020 were
retrospectively compared in respect of clinicopathological and operative results,
morbidity.
A total of 23 patients were included in the study. After retrospective
evaluation of the database, 56.5% were female and the average age of the whole
group was 37 ( ±15) years. Preoperative imaging and biochemical tests revealed no
involvement with biliary tract. Four patients (17.3%) were preoperatively negative for
IHA. According to the Gharbi classification, 17 patients (73.9%) were found to have
gharbi 2-3, 4 (17.3%) patients were gharbi 4 and 2 (8.6) patients were gharbi 5. The
mean cyst diameter was 8 cm (± 2.7). 16 patients underwent partial cystectomy, 4
patients underwent total cystectomy, and 2 patients underwent laparoscopic
pericystectomy. There was one patient superficial infection There was no
postoperative mortality. The long-term follow-up period, was determined as, mean
24.9 (±11.6) months in the liver hydatid cysts, there was no recurrence in follow-up.
Surgical treatment of liver hydatid cyst is minimal in morbidity and mortality.
Still surgery is the first options for the treatment .
Keywords: Liver Hydatid Cysts, surgery
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EVALUATION OF STABILITY AND STRESS DISTRIBUTIONS OF
DIFFERENT PLATE AND SCREW SYSTEMS USED FOR FIXATION
PURPOSES IN ADVANCEMENT GENIOPLASTY WITH FINITE ELEMENT
ANALYSIS
Ahmet AKTI
Abdullah KALAYCI
Selcuk University
Abstract
The aim of study is to compare different titanium plate and titanium screw
systems used in the genioplasty procedure to analyze and evaluate the principal stress,
von-mises stress and displacement value with finite element analysis.
Genioplasty osteotomy is modeled on five different models of computers
where the distal fragment is advanced 5 mm and fixed with single plate, two plates,
three plates, two screws and three screw systems. 80 N force was applied horizontally
towards the lingual to the distal fragment.The von-mises stress, principal stress and
displacement values were analyzed and evaluated with finite element analysis.
In materials,while the minimum von mises stress value was calculated in the
group using three screws, the maximum von mises stress value was calculated in the
group using a single plate.The hightest tensile stress in the bone was calculated in the
three plate model.The hightest compressive stress in the bone was calculated in the
two screw model.The minimum tensile stress in the bone was calculated equally in
one plate, two plate and three plate models.The minimum compressive stress in the
bone was calculated equally in two plate and three plate models.The least amount of
displacement was calculated in the fixation model with three titanium screws.The
maximum displacement was calculated in the one plate model.
While screw groups are better in terms of displacement and von mises stress
values, plate groups are more convenient in terms of pmax and pmin stress values.
However, the results are acceptable for all groups.
Keywords: Evaluatıon of Stabılıty, Stress Dıstrıbutıons,
Genıoplasty
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ZAYIF OVER CEVABI OLAN HASTALARDA IVF SİKLUSLARINDA MII
OOSİT SAYISI, FERTİLİZASYON ORANI VE KLİNİK GEBELİK
ORANLARININ ANALİZİ
Dr. Öğr. Gör .Abdullah Tok
Sütçü İmam Üniversitesi

Özet
Zayıf over cevabı (ZOC) olan olgularda IVF sikluslarında, siklus başına
gelişen follikül sayısı, toplanan MII oosit sayısı, hCG günü estradiol (E2) düzeyi,
fertilizasyon ve klinik gebelik oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Ocak 2019 ile Ocak 2020 tarihleri arasında 3. basamak bir hastanenin üremeye
yardımcı tedavi merkezine başvuran ve IVF uygulanan ZOC tanısı koyulmuş olan
olgular çalışmaya dahil edilmiştir. ZOC tanısı için ESHRE Bologna kriterleri
kullanılmıştır:
1. İleri kadın yaşı (≥40) veya düşük over yanıtı için başka bir risk faktörü
2. Daha önce düşük over yanıtı öyküsü (konvasiyonel protokolde ≤3 oosit)
3. Anormal over rezervi testi (AMH<0.5-1.1 ng/mL, AFC<5-7). Bunlardan en
az iki tanesinin varlığı tanımlamada yeterlidir. Erkek faktörü olan, endometriozisi
olan, uterin myomu olan, sistemik hastalığı olan kadınlar çalışmaya dahil
edilmemiştir. Tüm olgularda mensin 2. veya 3. gününde 300 ünite hMG ile başlanıp
over yanıtına göre doz 450 üniteye kadar arttırılmıştır. ≥16 mm en az 2 follikül
gelişince 250 mcg rhCG yapılmış ve 36 saat sonra transvajinal ultrasonografi
kılavuzluğunda yumurta toplama (OPU) işlemi yapılmıştır. Tek follikül gelişen
hastalarda, intrauterin inseminasyon veya OPU seçenekleri sunulmuştur.
Çalışmaya dahil edilen 40 hastanın ortalama yaşı 34,7±5,6 (min-maks: 26-48)
olarak saptanmıştır. Bazal FSH, bazal estradiol (E2) ve AMH değerlerinin ortalaması
sırasıyla 8,4±4,9 IU/L (min-maks: 4-22), 41,5±26,0 pg/mL (min-maks: 16-98),
0,64±0.1
ng/mL
(min-maks:
0,5-0,8)
olarak
saptanmıştır.
Ortalama stimulasyon gün sayısı 10,2±4,1, ≥14 mm follikül sayısı 5,1±2,5, toplanan
M2 oosit sayısı 4,7±2,6 ve HCG günü ortalama serum E2 seviyesi 887,1±554,3
pg/mL, ICSI ile elde edilen 2PN sayısı 2,76±1,6, Siklus başına klinik gebelik oranı
%22,5 (9/22) olarak saptandı. Fertilizasyon oranı %53,0 (89/168) olarak bulundu.
AMH ile hastanın yaşı, ≥14 mm follikül sayısı, toplanan oosit sayısı, HCG günü
serum E2 seviyesi ve bazal FSH, bazal E2 arasında korrelasyon saptanmadı.
Bazal FSH ile hastanın yaşı, ≥14 mm follikül sayısı, toplanan oosit sayısı, HCG günü
serum E2 seviyesi arasında anlamlı korrelasyon saptanmadı.
ZOC olgularda canlı doğum oranları, toplanan oosit sayısı ve elde edilen
embryo sayısı daha düşük olmaktadır. Yakın zamanda ve Siristatidis ve ark.
tarafından ZOC olgularında rekombinan FSH kullanılarak yapılan çalışmada klinik
gebelik oranı %20, toplanan ortalama MII oosit sayısı 2 olarak bulunmuştur.
Bizim çalışmamızda toplanan ortalama oosit sayısı daha yüksek saptanmıştır.
Bu farklılık bizim çalışmamızda ortalama kadın yaşının Siristatidis ve ark.çalışmasına
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göre daha genç olmasıyla açıklanabilir. Çünkü ZOC olguları arasında, genç olgularda
gebelik sonuçlarının ileri yaşa göre daha iyi olduğu bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnfertilite, IVF, zayıf over cevabı
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MALIGNANT MELANOMA IN A TURKISH HAIR GOAT
Dr. Öğr. Üyesi Başak BOZTOK ÖZGERMEN
Araş. Gör. Nihan AVCI
Dr. Öğr. Üyesi Orhan YAVUZ
Aksaray Üniversitesi

Abstract
Malignant melanoma originating from melanocytes in the skin is mostly seen
in dogs, but rare in other types of animals. Skin, mucous membranes and eye are the
most common effected tissues. It was reported that this tumor is more common in the
perineal region in goats.
In this case, a 4-years old, female Turkish hair goat was brought to Clinics of
Aksaray University Veterinary Faculty with complaint of a perineal mass. The history
was obtained from the owner of the goat and clinical examination was made.
According to the information received from the owner, no prior treatment had been
performed, the mass was detected a month ago and it became larger in time. Clinical
examination revaled the goat was in a good condition but a black, large, irregular
mass in perianal region was present. The size of the mass was 7 cm in diameter, at
dorsal of anal orifice. No superficial haemorrage or ulceration was present on the
mass. Rectal palpation was performed in order to evaluate lumen diameter and
narrowing was not present. Biopsy was obtained from the mass and the specimen was
submitted in 10% buffered formalin for 48 hours.
Then, routine tissue follow-up was performed and 5 µ thick sections were
taken from the tissues in the microtome device and then transferred to paraffin blocks.
Finally, after staining with Hematoxylin & Eosin, specimens were examined under
light microscope. Histologically, the mass consisted of dendritic cells which were in
fusiform structure, spiral-shaped and arranged in groups. It was also observed that
there were many large, polyhedral and round-shaped melonophages in these areas. It
was noticed that such structures were mostly in the dermis layer of the skin. The mass
was diagnosed as a malignant melanoma arising from dermis.
Melanomas of the goat are known to be highly malignant, and metastatic thus
lymph nodes were physically examined. There was no regional lymphadenopathy or
other abnormalities. The causes of malignant melanomas in goats are still uncertain.
Some studies suggest that the occurrence of malignant melanomas in goats are due to
solar radiation. To the authors’ knowledge, this is the first report of perianal
malignant melanoma in a Turkish hair goat. Surgery can be initialized; however,
prognosis of malignant melanomas in goats is poor, so medical follow-up of the
patient was decided.
Keywords: Perianal, Malignant Melanoma, Turkish Hair Goat
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YOGA VE DOĞUM AĞRISI
Öğr. Gör. Dr. Saadet BOYBAY KOYUNCU
Adıyaman Üniversitesi
Özet
Yoga, insan gelişiminde beden ve ruhsal dengenin önemi üzerinde duran
dünyadaki en eski sistemlerden biridir (1,2). Çoğunlukla bedensel bir uğraş olarak
görülmekle birlikte aynı zamanda fizyolojik ve psikolojik bir konu olan yoga;
bedensel olgunlaşma ile birlikte bireylerin zihinsel ve duygusal yönden de gelişmesini
sağlayan bir öğretidir (2,3). Yoga sistemi insanın tüm yönlerde geliştirmek amacıyla;
yama (evrensel eylem kontrolü), niyama (kişisel eylem kontrolü), asana (duruş, vücut
çalıştırma teknikleri), pranayama (enerji kontrolü, nefes ve biyoenerji teknikleri),
pratyahara (geri çekmek, astal, çakra ve kundalini teknikler), dhrana (odaklanma,
konsantrasyon teknikleri), dhyana (derin odaklanma, meditasyon teknikleri) samathi
(üstün odaklanma, süper meditasyon) teknikleri olmak üzere sekiz aşamadan
oluşmuştur. Bu aşamalar uygulandığında bedenle ilgili olumlu imge, özgüven ve
pozitif özsaygı gelişmektedir (1,2,3). Yoga pranayama (Yoga Nefesi), Asanalar (Yoga
Duruşları), Meditasyon aşamalarından oluşmaktadır (1,2). Ergenlikten anneliğe,
menapoza ve yaşlılığa kadar kadınlar yaşamlarında birçok değişik dönem geçirirler
(1). Bu süre boyunca yoga, hem beden ve zihni güçlendirmede, hem de denge ve
uyum halini yakalamada, kadınlara yardımcı olur (4,5,6). Akut bir ağrı olan doğum
ağrısı bilinen en şiddetli ağrı türlerinden biridir. Ancak bu ağrı doğal bir sürecin
parçası olması, sınırlı bir süre içerisinde gerçekleşmesi ve annenin bebeği için
isteyerek bu ağrılara katlanması özellikleriyle diğer ağrı türlerinden ayrılmaktadır
(7,8). Fizyolojik olmasına rağmen tolere edilemeyen doğum ağrısının anne ve fetüs
sağlığını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir (8). Doğum ağrısı için önerilen
yöntemler farmakolojik ve nonfarmakolojik olarak ikiye ayrılmakta ve tercih
edilirken de öncellikle güvenilir, basit, ulaşılabilir ve anne bebek fizyolojisine zarar
vermemesi özellikleri göz önünde bulundurulur (8,9). Bu bağlamda solunum
rahatlama, egzersiz ve derin gevşemeyi kapsayan yoga uygulamasının doğum üzerine
etkilerini inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Yoganın doğum ağrısına etkisini araştıran
çalışmalarda; yoga programı uygulanan gebelerin doğum süresi boyunca yüksek
maternal rahatlık hissettikleri ve daha az ağrı çektikleri belirlenmiştir (8-15). Bu
doğrultuda sağlık profesyonellerinin kadınlara gebelik boyunca yogayı öğretmeleri ve
doğum salonunda yapmalarına imkân sağlamaları hem anne hem de bebek sağlığı
acısından önemlidir.
Anahtar Kelime: Yoga; Ağrı; Doğum
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PEKTUS EKSCAVATUMU OLAN HASTALARDA GÖRÜLEN KLİNİK
SEMPTOMLAR VE POSTÜR BOZUKLUKLARI
Nuray Alaca
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Özet
Pektus ekscavatum (PE) en sık görülen birinci göğüs duvarı deformitesidir ve
hastaların kliniğe başvurma nedeni olarak genel olarak kozmetik sorun
bildirilmektedir. Fakat hastaların postür bozuklukları hakkında ve önemi konusunda
sınırlı sayıda çalışmada bilgi verilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda postür
bozuklukları ve klinik semptomlar arası ilişkinin araştırılması amaçlanmaktadır.
Göğüs Duvarı Deformiteleri ve Pektus Derneğine başvuran 346 PE hastasının (281
erkek, ortalama yaş±standart hata: 17,65±5.24; vücut kitle indeksi: 16,08±9,01)
sosyodemografik ve klinik semptomları, görüşme yolu ile alınmıştır. Daha sonra
önden/yandan/arkadan fotoğrafları çekilerek postür değerlendirmeleri; gözlemsel ve
Newyork postür değerlendirme anketinin (NPDA) yardımı ile yapılmıştır. İstatiksel
olarak SSPS21 programı kullanılmış ve p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. Hastaların
kozmetik dışında ek olarak başka klinik semptoma sahip olma oranı %36 iken iki
postür bozukluğu parametresinden daha fazla bozukluğu olan hasta oranı % 80,7 idi.
En az bir postür bozukluğuna sahip hasta sayısı oranı ise % 98 idi. Hastaların klinik
semptomları ve postür bozuklukları arasında egzersiz sırasında nefes darlığı yaşamak
(p<0,05) dışında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). PE
hastaların postür bozukluğuna sahip olma oranı yüksek ve bu bozukluklarla egzersiz
sırasında nefes darlığı yaşama semptomu arasında ilişki bulunduğu gözlenmiştir. Bu
nedenle bu hastaların postür yönünden değerlendirmesi ve rehabilitasyon
programlarına dahil edilmesi gerektiğini önermekteyiz.
Anahtar kelimeler: Pektus ekscavatum, postur, klinik bulgu
CLINICAL SYMPTOMS AND POSTURE DISORDERS IN PATIENTS WITH
PECTUS EXCAVATUM
Abstract
Pectus exscavatum (PE) is the most common first chest wall deformity and a
cosmetic problem is generally reported as the reason for patients to apply to the clinic.
However, limited number of studies have been provided about patients' posture
disorders and their importance. Therefore, in our study, it is aimed to investigate the
relationship between posture disorders and clinical symptoms. The sociodemographic
and clinical symptoms of 346 PE patients (281 males, mean age ± standard error:
17.65 ± 5.24; body mass index: 16.08 ± 9.01), who applied to the Chest Wall
Deformities and Pectus Association, via interview. It was obtained. Afterwards,
posture evaluations by taking photos from the front / side / back; It was carried out
with the help of observational and New York posture evaluation questionnaire
(NPEQ). The SSPS21 program was used statistically and p <0.05 was considered
significant. The rate of patients having an additional clinical symptom apart from
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cosmetics was 36%, while the rate of patients with more than two parameters of
posture disorder was 80.7%. The rate of patients with at least one posture disorder
was 98%. No statistically significant relationship was found between the clinical
symptoms and posture disorders of the patients (p> 0.05) except for experiencing
shortness of breath during exercise (p <0.05). It was observed that PE patients had a
high rate of posture disorder and there was a relationship between these disorders and
symptom of shortness of breath during exercise. Therefore, we suggest that these
patients should be evaluated in terms of posture and included in rehabilitation
programs.
Keywords: Pektus ekscavatum, postur, klinik bulgu
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İNEK SÜTÜ PROTEİN ALERJİSİ TANILI İNFANTLARDA ATOPİK
DERMATİT SIKLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Erkan DOĞAN
Karabük Üniversitesi

Özet
İnek sütü protein alerjisi (CMPA), infantil döneminde gıda alerjilerinin en
yaygın nedenidir ve süt proteinlerine karşı inflamatuar bir reaksiyon ile karakterizedir.
İnfantların % 0,5 ile % 3'ünü etkiler. IgE aracılı, non-IgE aracılı ve mix tipte, birden
fazla sistemi ilgilendiren klinik yakınmalar ile karşımıza çıkar. Ailede allerji öyküsü
olan bebekler bu hastalık için daha risklidir. Tanı için ayrıntılı öykü önemlidir ancak
laboratuvar testleri tek başına tanı amaçlı yetersizdir. Negatif allerji testleri CMPA
tanısını dışlamaz. Tanıda altın standartlar eliminasyon diyeti ve gıda yükleme testidir.
Atopik dermatit(AD) çocukluk çağında en sık görülen inflamatuvar deri
hastalığı olup gelişiminde besin alerjileri önemli rol oynamaktadır. Dünyada
prevalansı artan CMPA’nın ilk başvuru nedenleri arasındaki AD’nin sıklığıda
artmaktadır. CMPA’lı infantlarda AD’in sıklığını ve laboratuar verileriyle ilişkisinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Çocuk kliniğinde Ocak 2017-Aralık 2019 tarihleri arasında CMPA tanısı
konmuş infantların bilgilerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlandı.
Çalışmaya median başvuru yaşı 6 ay(2-12) olan CMPA’lı 83(46 erkek, %55)
infant dahil edildi. Başvuru şikayetleri incelendiğinde cilt bulgusu(AD, ürtiker)
%62.7, kanlı dışkılama %56.6, kusma %32.5, hırıltılı solunum ise %10,8 sıklığında
olduğu tespit edildi. Olguların 31’inde cilt bulgusu, 9’unda ise herhangi bir
gastrointestinal sistem(GİS) bulgusu yoktu. Diğer taraftan 41 olguda ise hem cilt hem
GİS bulgusu saptandı. Hastaların tanı anındaki serum Eozinofilik Katyonik
Protein(ECP) seviyesi 56,7 ng/mL (E;56,5 ng/mL, K;57 ng/mL, p=0,989), eozinofil
sayısı 456 mm3’dü. Cinsiyet, cilt bulguları, GİS bulguları ve eozinofil sayısında
anlamlı fark tespit edilmedi(sırasıyla p=0,738, p=0,090, p=0,228 ve p=0,065).
Mevsimlere göre klinik ve laboratuar bulgular karşılaştırıldığında ECP, eozinofil
sayısı, cilt bulguları ve GİS bulguları açısından fark tespit edilmedi(sırasıyla p=0,282,
p=0,752, p=0,738 ve p=0,090).
İnfantlarda gelişen besin alerjilerinde klinik bulgu olarak sıklıkla cilt bulguları
ortaya çıkmaktadır. Etyolojisinde alerjinin önemli rol oynadığı bilinen AD tespit
edilen çocuklarda en sık etken olması nedeniyle öncelikle CMPA akla gelmeli, erken
tanı ve eliminasyon açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler; inek sütü protein alerjisi, besin alerjisi, atopik dermatit,
infant
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FREQUENCY OF ATOPIC DERMATITE IN INFANTS WITH COW MILK
PROTEIN ALLERGY
Abstract
Cow's milk protein allergy (CMPA) is the most common cause of food
allergies in infancy and is characterized by an inflammatory reaction to milk proteins.
It affects between 0.5 % and 3 % of infants. Symptoms and signs related to CMPA
which IgE-mediated, non-IgE mediated or mixed type may involve many different
organ systems. Infants with a family history of allergies are more risky for this
disease. Detailed history is important for diagnosis but laboratory tests alone are not
diagnostic. Negative allergy tests do not exclude the diagnosis of CMPA. The gold
standards in diagnosis are elimination diet and food challenge test.
Atopic dermatitis (AD) is the most common inflammatory skin disease in
childhood and food allergies play an important role in its development. The frequency
of AD is also increasing among the first complain of CMPA, whose prevalence is
increasing worldwide. It is aimed to determine the frequency of atopic dermatitis and
its relationship with laboratory data in infants with CMPA. In this study, it was aimed
to retrospectively examine the information of infants diagnosed with CMPA between
January 2017 and December 2019 in children out patient clinic of Karabük University
Training and Research Hospital.
The median age of 83 infants with CMPA (46 males, 55%) were 6(2-12)
months. When the complaints of the applicants were investigated, it was found that
the skin findings (AD, urticaria), bloody defecation, vomiting and wheezing were
62.7%, 56.6%, 32.5% and 10.8% respectively. There were no signs of skin in 31 cases
and no gastrointestinal system (GIT) in 9 cases. On the other hand 41 cases had both
skin and GIS findings. The serum eosinophilic cationic protein (ECP) level at the time
of diagnosis was 56.7 ng/mL (male; 56.5 ng/mL, female; 57 ng/mL, p = 0.989) and
the counts of eosinophil was 456 mm3. There was no significant difference in gender,
skin, GIT findings, and eosinophil count (p=0.738, p=0.090, p=0.228 and p=0.065,
respectively). When the clinical and laboratory findings were compared according to
the seasons, there was no difference in terms of ECP, eosinophil count, skin findings
and GIT findings (p=0.282, p=0.752, p=0.738 and p=0.090, respectively).
Skin manifestations frequently occur as a clinical finding in food allergies
developing in infants. Since AD, which is known to play an important role in the
etiology of AD, is the most common factor in children with AD, it should be
considered first and it is important for early diagnosis and elimination.
Keywords: cow's milk protein allergy, food allergy, atopic dermatitis, infant
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OKUL ÇOCUKLARINA VERİLEN AFET EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Öğr.Gör.Dr. Bennur Koca
Dokuz Eylül Üniversitesi

Özet
Afetler aniden olan, doğal ve insan kökenli nedenlerle oluşan, insanlar için
fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren olaylardır.
Afetler geçmişten günümüze birçok can ve mal kaybına neden olmuştur ve
hala da neden olmaktadır. Dünyada her yıl milyonlarca çocuk doğrudan ya da dolaylı
olarak afetlerden etkilenmektedir. Çocukların kırılgan ve güçsüz yapıları, afetlerden
etkilenme oranını artırmaktadır. Afet süresince çocuklar üzerinde meydana gelen
yaralanmalar ve sakatlanmalarda, gerekli tıbbi müdahaleler yapılarak iyileştirme
sağlanabilmektedir. Ancak çocukların afet durumuyla başa çıkma kapasiteleri
yetişkinlerde olduğu gibi gelişmediği için afet sonrasında ortaya çıkan kaotik duruma
adapte olmaları da çok daha zor olmaktadır. Afetler bazen çok yıkıcı etkilere neden
olabilirler ve yıkımın boyutu afete maruz kalan toplumların hazırlığı ve eğitim
seviyesi ile doğru orantılıdır. Afet ve afet eğitimi konuları ülkemizde öğretilmesi
gereken önemli konuların başında geldiğinden hızla düzenlenmesi gerekmektedir.
Çocuklar geleceğin karar verici konumunda olan yetişkin bir bireyidir. Gelecekte
afetler açısından güvenli bir toplumun inşası için erken yaşlarda başlanılarak afet
öncesi dönem, afet anı ve sonrasında tutum ve davranışlar ile ilgili uygun bilgi ve
becerilerin okul müfredatlarına yerleştirilmesi güvenli toplum ve afet risklerinin
azaltılması açısından son derece önemlidir. Okullarda afete yönelik eğitim içerikleri
oluşturulurken
ulusal
öncelikler
esas
alınarak,
uluslararası
ölçütler
değerlendirilmelidir. Programların uygulanabilirliği ve verimliliği düzenli aralıklarla
denetlenmeli ve günün koşullarına uygunluğu göz önünde bulundurulup
güncellenmelidir. Bu alanda yetişmiş uzman sağlık personeli eğitim programlarına
dahil edilerek bilgi ve tecrübelerinden faydalanılabilir. Ayrıca eğitim programlarında
çocukların afetler konusunda farkındalıklarının arttırılması için, eğitimi destekleyici
afet tatbikat alanları oluşturulmalıdır. Türkiye, insanların doğal ya da yapay kaynaklı
afetler yaşama ihtimali yüksek olduğu ülkelerden biridir. Okul çağı çocuklarının yaş
gruplarına yönelik afet öncesi, anı ve sonrası süreçlerinde yapılması gerekenlerin yer
aldığı eğitim programlarının planlanarak uygulanması ve sürekliğinin olması hem
çocuklarda afet bilinci ve farkındalığının oluşması hem de afet sonrası oluşabilecek
zararı en aza indirme açısından son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Afet, Okul, Eğitim, Çocuk
THE IMPORTANCE OF DISASTER EDUCATION GIVEN TO THE SCHOOL
CHILDREN
Abstract
Disasters are sudden events that occur due to natural and human origin and
cause physical, economic and social losses for people. Disasters caused and lost many
lives and property from past to present. Every year, millions of children in the world
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are directly or indirectly affected by disasters. The fragile and weak structures of
children increase the rate of exposure to disasters. In the injuries and injuries that
occur on children during the disaster, improvement can be achieved by making
necessary medical interventions. However, it is much more difficult for children to
adapt to the chaotic situation that occurs after the disaster, since their capacity to cope
with the disaster situation does not develop as in adults. Disasters can sometimes
cause devastating effects, and the extent of destruction is directly proportional to the
preparedness and educational level of communities exposed to disaster. Disaster and
disaster education issues are among the most important subjects to be taught in our
country. Children are an adult person who is the decision maker of the future. In order
to build a safe society for disasters in the future, it is very important to put the
appropriate knowledge and skills in pre-disaster period, disaster moment and postdisaster attitudes and behaviors into school curricula in order to reduce the risk of safe
society and disaster. While creating disaster-oriented educational content in schools,
international criteria should be evaluated based on national priorities. The
applicability and efficiency of the programs should be checked at regular intervals
and their compliance with the current conditions should be considered and updated.
Expert health personnel trained in this field can be included in the training programs
and their knowledge and experience can be used. In addition, in order to increase the
awareness of children about disasters, educational disaster practice areas should be
created. Turkey, the possibility for people to live natural or artificial disasters is one
of the countries with the highest. It is extremely important to plan and implement
training programs for the age groups of school-age children, including the things to be
done before, during and after disasters, both in terms of awareness and awareness of
disasters and minimizing the damage that may occur after disasters.
Keywords: Disaster, School, Education, Child
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NEPAL’S STRATEGIC HEDGING BEHAVIOUR
Gaurav Raja Dahal
International University of Japan
Abstract
Caught between the rising rival powers- India and China, Nepal, as a country
can be perceived as performing a foreign policy practice of strategic hedging where it
is attempting to position itself to maximize benefits while simultaneously defending
against undesirable threats and dangers from both the rising powers. This paper aims
to show how a ministate like Nepal formulates its foreign policy to engage itself
addressing the power politics. So, in the context of the small state like Nepal, strategic
hedging implies consciously choosing to adopt mixed policies, which features both
balancing and bandwagoning. This paper aims to explain that strategic hedging can be
followed by the countries like Nepal when there is the absence of an immediate threat
that might compel the state to ally with the power for the protection. Analyzing
through various realist theories, this paper analyzes that a mini-state like Nepal can
achieve its national interest and would either bandwagon with the rising power i.e.
China or it could try to balance against it supporting the current status quo i.e. India.
Keywords: Bandwagoning, Balancing, Foreign policy, Strategic hedging
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GIDA HASSASİYETİNİN GIDA GÜVENLİĞİNDEKİ ÖNEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe GÜNEŞ BAYIR
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Özet
Günümüzde insanların yeterli ve güvenli gıdaya ulaşması bir insan hakkı
olarak görülmektedir. Gıda güvenliği; bireyin beslenmesi, tüketici sağlığının
korunması ve besin endüstrisinin sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünden
önemlidir. Gıda hassasiyeti gittikçe artan bir gıda güvenliği ve halk sağlığı sorunu
olmaktadır. Bu nedenle; çalışmada gıda hassasiyeti çeşitleri, prevalansları, nedenleri
ve gelişimi ele alınmıştır. Gıda hassasiyeti; canlının bir gıda (besin) bileşenine karşı
gösterdiği bütün toksik olmayan aşırı reaksiyonlara verilen isim olup 2 çeşittir; gıda
intoleransı ve gıda alerjisi. Gıda hassasiyeti prevalansı değişken olup yaşa, cinsiyete,
coğrafi bölgeye ve ırk/etnik kökene ve bireyin allerjik hastalık, maternal atopik
dermatit veya ürtiker öyküsü olmasına bağlıdır. Gıda intoleransı; bağışıklık sistemi
temelli olmayan, bir besin ya da besin bileşeni tarafından tetiklenen vücudun
gösterdiği reaksiyonlardır. Sonuçta IgG antikorunun seviyesi artar. Gıda intoleransı,
enzimatik veya gıdadaki farmakolojik bir maddenin etkisi ile ya da tanımlanamamış
sebeplerden meydana gelebilir. Gıda alerjileri, bağışıklık sistemi temelli reaksiyonlar
olup çocukluk çağında sıklıkla görülmektedir. Gıda alerjenleri besin alerjisini
meydana getiren protein yapısında moleküller olup cilt ve sindirim sistemi
semptomları dahil anaflaktik şok gibi ciddi ve hayatı tehdit eden reaksiyonlara yol
açabilmektedirler. Sonuçta IgE antikoru seviyesinde artış ve Histamin salınımı
meydana gelir. Alerjiye neden olan besinlerden inek sütü, yumurta, balık, kabuklu
deniz ürünleri, sert kabuklu meyveler, yerfıstığı, buğday ve soya fasülyesi olup besin
alerjilerinin %90’nını oluşturmaktadır. Ülkemizde gıda hassasiyeti prevalansı
çalışmalarının yapılması, risk altındaki bireylerin saptanması, hassasiyete neden olan
gıdaların mümkün olduğunca erken saptanması ve bu konuda sağlık okur-yazarlığının
arttırılması için eğitim çalışmalarına önem verilmesi sonuç olarak önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Gıda alerjisi, gıda hassasiyeti, gıda intoleransı, gıda
güvenliği
THE IMPORTANCE OF FOOD SENSİTİVİTY İN THE FOOD SAFETY
Abstract
Today, it is seen as a human right that people reach adequate and safe food.
Food safety; nutrition of the individual is important in terms of protecting consumer
health and ensuring the sustainability of the food industry. Food sensitivity is an
increasing food safety and public health problem. Therefore; in the present study
types, prevalence, causes and development of food sensitivity were discussed. Food
sensitivity; It is the name given to all non-toxic extreme reactions of the creature
against a food ingredient and it is 2 types; food intolerance and food allergy. The
prevalence of food sensitivity is variable and depends on age, gender, geographical
region and race/ethnicity, and whether the individual has a history of allergic disease,
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maternal atopic dermatitis or urticaria. Food intolerance; are the body's reactions that
are not immune system-based, triggered by a food or food component. As a result, the
level of IgG antibody increases. Food intolerance can occur due to the action of an
enzymatic or pharmacological substance in food, or for unidentified reasons. Food
allergies are immune system-based reactions and are frequently seen in childhood.
Food allergens are molecules in the protein structure that cause the food allergy and
can lead to serious and life-threatening reactions such as anaphylactic shock,
including skin and digestive system symptoms. The result is an increase at the level of
IgE antibody and is a release of Histamine. Among the foods that cause allergies,
cow's milk, eggs, fish, shellfish, nuts, peanuts, wheat and soybeans constitute 90% of
food allergies. In this regard as a result, it can be suggested to carry out prevalence
studies for the food sensitivity, to determine individuals at risk, to identify foods that
cause sensitivity as early as possible and to attach importance to educational studies to
increase health literacy in our country.
Keywords: Food allergy, food sensitivity, food intolerance, food safety
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GÖÇÜN BULAŞICI HASTALIKLARIN YAYILMASINDAKİ ETKİSİ
Uzm. Dr. Burcu Korkut
Karabük Toplum Sağlığı Merkezi

Özet
Toplumda çok yaygın olan algıya rağmen göçlerle bulaşıcı hastalıkların
taşınması arasında sistemik bir ilişki yoktur. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, aşısız bebek
ve adölasanlar enfeksiyonlara karşı daha duyarlıdır. Bulaşıcı hastalıkların yayılımı
toplumun alt yapısı, aşılama, güvenli su sistemi, güvenli gıda kullanımı, yaşam
koşulları, sağlık hizmetlerine erişim, kişisel faktörler gibi pek çok faktörden etkilenir.
Göç öncesi, göç aşaması ve göç sonrasına ait bazı faktörler enfeksiyon riskini
artırmaktadır. Genetik özellikler, kişisel sağlığı etkileyebilecek inanç ve davranışlar,
okur yazarlık düzeyi, ek hastalık varlığı, sağlık hizmetine ulaşım, aşı öyküsü, orijin
ülkeye ait bulaşıcı hastalık prevalansı, vektörlerin bulunması, sanitasyon, gıda
güvenliği ve sağlık altyapısı sorunları göç öncesi bulaşıcı hastalık riskini etkileyen
faktörlerdendir. Kötü beslenme, kötü hijyen, sağlık hizmetine erişimin ve aşılamanın
kesintiye uğraması, kalabalık olumsuz koşullar, çeşitli fiziksel ve psikolojik stresörler,
göçmen statüsü, mevcut sağlık durumu, ekonomik kaynaklar, göçün süresi ve
büyüklüğü, transport şekli ve geçilen ülkelerdeki sağlık koşulları göç aşamasındaki
bulaşıcı hastalıklara bağlı gelişen enfeksiyon riskini etkileyen faktörlerdir. Göçmen
statüsü, yolda kapılan hastalıklar, göç edilen ülkedeki hastalık prevalansı, kalış süresi,
yaşam koşulları, kamp koşulları, barınma, iş edinme, sosyal ve ekonomik faktörler,
sağlık hizmetine ulaşabilme, kültürel ve hijyenik farklılıklar ve eğitim durumu göç
sonrası bulaşıcı hastalık ve enfeksiyon riskini etkileyen faktörlerdir.
Tüberküloz, aşıyla önlenebilir hastalıklar (kızamık, suçiçeği, kabakulak,
difteri, tetanoz gibi), HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Hepatit B, Hepatit
C, paraziter hastalıklar, su ve besinle bulaşabilen infeksiyonlar, özellikle çocuklarda
solunum yolu ve gastrointestinal sistem infeksiyonları, kötü hijyenik koşullar
nedeniyle deri infeksiyonları ve ektoparazitler göçmenler arasında sıklıkla sorun
oluşturabilecek hastalıklar arasındadır.
Göçmenlerde bulaşıcı hastalıkları önlemek için ;içme ve kullanım amaçlı
güvenli su temini, suyun fiziksel ve kimyasal analizinin yapılması, yaşanılan
yerlerdeki koşulların ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi, su ve sabunla el yıkama
eğitimi verilmesi, atıkların düzgün toplanması ve böylece sinek, kemirgen gibi
vektör kontrolünün yapılması , göçmen bireylere günlük kişi başı 2-3 litre içme suyu
tüketecek şekilde su sağlanması , uygun koşullarda besin hazırlığı ve transportunun
yapılması, bildirilen aşılama öykülerinin dikkatli bir şekilde not alınması ve aşı ile
önlenebilir hastalıklar açısından sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu aşı takviminin
eksiksiz şekilde uygulanması gerekmektedir.
Derleme olarak hazırlanan bu çalışmada, göçmenlerin maruz kaldığı
risklerden biri olan bulaşıcı hastalıklar ile göçmenleri bu hastalıklardan korumak için
alınması gereken önlemlerden bahsedilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Göçmen, Bulaşıcı Hastalıklar, Enfeksiyon, Korunma
Yolları.
THE EFFECT OF MIGRATION ON THE SPREAD OF INFECTIOUS
DISEASES
Abstract
Despite the perception that is very common in the society, there is no systemic
relationship between migration and the transmission of infectious disease. Women,
children, the elderly, unvaccinated infants and adolescents are more susceptible to
infections. The spread of infectious disease is affected by many factors such as the
infrastructure of the society, vaccination, safe water system, safe food use, living
conditions, access to health services, personal factors. Some factors of pre-migration,
in transit and post-migration increase the risk of infection. Genetic features, beliefs
and behaviors that may affect personal health, literacy level, presence of additional
disease, access to healthcare, vaccination history, prevalence of infectious disease of
the country of origin, presence of vectors, sanitation, food safety and health
infrastructure problems are factors that affect the risk of infectious disease in Premigration. Poor nutrition, poor hygiene, interruption of access to healthcare and
vaccination, crowded adverse conditions, various physical and psychological
stressors, immigrant status, available health status, economic resources, duration and
magnitude of migration, mode of transport and health conditions in countries that
have been passed before are factors affecting the risk of infection due to infectious
disease in transit. Immigrant status, transition-related illnesses, disease prevalence in
the migrated country, duration of stay, living conditions, camp conditions, housing,
employment, social and economic factors, access to healthcare, cultural and hygienic
differences and educational status are factors affecting the risk of infectious disease
and infections post-migration.
Tuberculosis, vaccine-preventable diseases (measles, chickenpox, mumps,
diphtheria, tetanus), HIV / AIDS and sexually transmitted diseases, Hepatitis B,
Hepatitis C, parasitic diseases, water and foodborne infections, respiratory and
gastrointestinal tract infections especially in children, skin infections and
ectoparasites due to poor hygienic conditions are diseases that can often cause
problems for immigrants.
In order to prevent infectious diseases in immigrants; safe water supply for
drinking and use, physical and chemical analysis of water, improvement of conditions
and hygiene conditions in places of residence, training of washing hands with soap
and water, proper collection of wastes and controlling vectors such as flies and
rodents, providing water to the immigrants to consume 2-3 liters of drinking water per
person per day, food preparation and transportation under appropriate conditions,
careful note of the reported vaccination stories and vaccination schedule of vaccinepreventable diseases that determined by the ministry of health must be fully
implemented.
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In this study prepared as a review, infectious diseases, one of the risks that
immigrants are exposed to, and the precautions to be taken to protect migrants from
these diseases are mentioned.
Keywords: Immigrant, Infectious Disease, Infection, Prevention Method
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PULMONER REHABİLİTASYONDA TELEREHABİLİTASYON
UYGULAMALARI
Betül TAŞPINAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Ayşe AKKUŞ
Türkiye Jokey Kulübü, Atla Terapi Merkezi, İzmir

Özet
Kronik solunum rahatsızlığı bulunan ve günlük yaşam aktivitelerini
gerçekleştirmede problem yaşayan ya da gerçekleştiremeyen bireylerde, hastalığın
belirtileri üzerinde uygulanan pulmoner rehabilitasyon kanıta dayalı ve multidisipliner
bir
tedavi
yöntemidir.
Hastaların
semptomlarının
iyileştirilmesinde,
komplikasyonların riskinin azaltılmasında, egzersiz kapasitelerinin geliştirilmesinde,
hastalığın alevlenmesinin engellenmesi ve tedavisinde, mortalite oranlarının
azaltılmasında, psikososyal iyilik halinin arttırılmasında, kas kuvvetlerinin
arttırılmasında, yaşam kalitesinin artırılmasında ve günlük yaşam aktivitelerinde
bağımsızlığın
arttırılmasında pulmoner rehabilitasyonun yararlı olduğu
belirtilmektedir. Ancak rehabilitasyonun etkinliğini etkileyebilecek hastaların ulaşım
problemleri, maddi yetersizlikleri, bulundukları şehirde rehabilitasyon hizmetinin
bulunmaması, zaman kısıtlılığı, hastalığın seyri ve ev egzersizlerinin doğru
yapılamaması gibi problemler ile karşılaşılmaktadır.
Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle telefon, internet, video-konferans
araçları gibi yöntemler kullanılarak telerehabilitasyon tekniği geliştirilmiş ve
hastaların seanslara ulaşımını kolaylaştırdığı bildirilmiştir. Telerehabilitasyon; evde,
evde rehberli, toplumsal, toplumsal rehberli ve telekonsültasyon olarak 5 başlıkta
incelenmektedir.
KOAH’lı bireylerde yapılan bir çalışmada telerehabilitasyon uygulamaları
sonrası fiziksel aktivite seviyelerinde gelişmeler bildirilmiştir. Benzer şekilde videokonferans tekniğiyle gerçekleştirilen bir çalışmada ise yaşam kalitesi ve egzersiz
düzeyinde olumlu sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir. 2 yıllık telerehabilitasyon
uygulaması sonucunda KOAH’lı bireylerin adım sayısında ve motivasyonunda artış
olduğu vurgulanmıştır. Bir başka çalışmada; standart tedaviyle karşılaştırıldığında
telerehabilitasyonda anlamlı bir farklılık elde edilmemiş olup iki grupta da iyileşmeler
görüldüğü belirtilmiştir. Benzer şekilde Thomas ve ark. rutin pulmoner
rehabilitasyona ilaveten tablet ile yapılan bir uygulamada semptomların seviyesinde
farklılık bulunamadığı ancak tablet ile çalışan grubun motivasyonunun daha yüksek
olduğunu belirtmişlerdir. Astım, KOAH ve interstisiyel akciğer hastalığına sahip
bireylerle yapılan bir çalışmada ise sosyalleşmenin arttığı ve sağlık çalışanlarının
takibini kolaylaştırdığı bildirilmiştir.
Sonuç olarak, telerehabilitasyon uygulamaları pulmoner rehabilitasyonun evde
sürdürülmesi, bireylerin rehabilitasyon hizmetine daha kolay ulaşması ve sağlık
profesyonellerinin hastaları takibi açısından önemlidir. Literatür incelendiğinde
standart tedavilere göre egzersizlerin etkinliği ve devam ettirilmesi açısından standart
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rehabilitasyon seanslarına eşdeğer olduğu veya daha iyi yanıtlar elde edildiği
belirtilmektedir. Hastaların etkilenim seviyesine bağlı olarak uygun teknik seçilmesi
ve gerekli önlemler alınması koşuluyla telerehabilitasyon müdahalelerinin pulmoner
rehabilitasyonda önemli avantajları olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rehabilitasyon, Telerehabilitasyon, Teletıp, Pulmoner
Hastalıklar
TELEREHABILITATION INTERVENTOINS IN PULMONARY
REHABILITATION
Abstract
Pulmonary rehabilitation applied on the symptoms of the disease is an
evidence-based and multidisciplinary treatment method in individuals who have
chronic respiratory disease and who are unable to perform daily life activities. It is
stated that pulmonary rehabilitation is beneficial in improving patients' symptoms,
reducing the risk of complications, improving exercise capacities, preventing and
treating the exacerbation of the disease, decreasing mortality rates, increasing the
quality of life and increasing independence in daily life activities. However, problems
that may affect the effectiveness of rehabilitation such as transportation problems,
financial deficiencies, lack of rehabilitation service in the city where they are located,
time constraints, the course of the disease and the inability to perform home exercises
are encountered.
Today, with the advancement of technology, telerehabilitation technique has
been developed by using methods such as telephone, internet, video-conference tools
and it has been reported that it facilitates the access of patients to the sessions.
Telerehabilitation are examined under 5 subheading such as at home, home-guided,
social, social-guided and teleconsultation.
In a study conducted in individuals with COPD, improvements in physical
activity levels were reported after telerehabilitation. Similarly, in a study conducted
with video-conference technique, it was stated that positive results were obtained at
quality of life and exercise level.
As a result of the 2-year telerehabilitation application, it was emphasized that
there was an increase in the number of steps and motivation of individuals with
COPD. In another study; compared with standard treatment, no significant difference
in telerehabilitation has been achieved, and it has been stated that there are
improvements in both groups. Similarly, Thomas et al. in addition to routine
pulmonary rehabilitation, they stated that there was no difference in the level of
symptoms in an application with the tablet, but the motivation of the group working
with the tablet was higher. In a study with individuals with asthma, COPD and
interstitial lung disease, it was reported that socialization increased and facilitated the
follow-up of healthcare professionals.
Consequently, telerehabilitation practices are important for maintaining
pulmonary rehabilitation at home, for individuals to access rehabilitation services
more easily and for health professionals to monitor patients. When the literature is
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analyzed, comparing to standard treatments it is stated that it is equivalent to standard
rehabilitation sessions or better responses are obtained in terms of effectiveness and
maintenance of exercises. Depending on the status of patients, telerehabilitation
interventions are considered to have important advantages in pulmonary
rehabilitation, provided that appropriate techniques are selected, and necessary
precautions are taken.
Keyswords: Rehabilitation, Telerehabilitation, Telemedicine, Pulmonary
Diseases
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DOWN SENDROMLU BIREYLERIN ZEKA DÜZEYLERINI ARTIRMADA
ERKEN GELIŞIM EGZERSIZLERININ ROLÜ
Basti Asadova
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Özet
Down sendromu, mental retardasyon tanısı ile ilişkili olan ve kromozomların
sayısına ve ya yapısına bağlı olan bir kısıtlamadır. Down sendromu ile doğan çocuklar
hakkındaki veriler, bu tür çocukların sınırlı anlama yetenekleri, büyük ve küçük motor
problemleri olduğunu belirtmektedir. Çocuklar gecikmiş konuşma, zayıf işitme,
görme sorunları yaşarlar. Erken gelişim eğitimleri, Down sendromlu bireylerin zeka
düzeylerini arttırmada oldukça büyük bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, erken
psikolojik ve pedagojik eğitime başlayan Down sendromlu bireylerin reabilitasyon
merkezinde daha erken bir yaşta yer alan kişilerde entelektüel testlerin sonuçları daha
yüksektir.Düşük seviyeli testleri neredeyse bu tür insanların çoğu yapabilir.Daha
erken yaşlarda reabilitiasyona katılan kişilerde orta ve daha yüksek zeka testlerinin
uygulanması sırasında yüksek sonuçlar elde edilmişdi.
Anahtar kelimeler: Down Sendromu Olan Kişiler, Zeka Seviyesi, Öğrenme
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OSTEOARTİT TEDAVİSİNDE GÜNCEL TEDAVİ YAKLAŞIMLARINDAN
İNTRAARTİKÜLER PRP VE HYALÜRONİK ASİT TEDAVİLERİNİN
DEĞERLENDİRLMESİ
Arş. Gör. Kamil İNCE
Gaziantep Üniversitesi
Arş. Gör. Bahri BOZGEYİK
Gaziantep Üniversitesi

Özet
Osteoartrit (OA) ağrı ve fonksiyonel kayıplara yol açan,sık rastlanan bir
kronik eklem hastalığıdır. OA , özellikle yük taşıyan eklemlerde progresif olarak
ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize
kronik dejeneratif bir hastalıktır. Osteoartritin en sık görüldüğü eklem ise diz
eklemidir.Artan ortalama yaşam süresi ve artan yaşlı popülasyonla birlikte görülme
sıklığı giderek artmaktadır .OA tedavisinde amaç ise ağrıyı ve disabiliteyi azaltarak
yaşam kalitesini arttırmaktır.
Osteoartrit tedavisinde kullanılan başlıca tedavi yöntemleri; hasta eğitimi ve
kilo verme, NSAİİ ve medikal tedaviler, fizik tedavi egzersizleri, intraartiküler
uygulanan PRP (Platelet Rich Plasma) ve hyalüronik asit (HA) uygulamaları ve
cerrahi tedavilerdir. Bu çalışmanın amacı; güncel tedavi yaklaşımlarından olan ve
kullanımı giderek yaygınlaşan intraartiküler PRP ve HA tedavilerinin
değerlendirilmesidir.
HA diz eklemindeki sinovyum, sinovyal sıvı ve kıkırdak dokunun
ekstraselüler matriksinde normal insanda yüksek konsantrasyonda bulunan bir
glikozaminoglikandır. Kondrositlerden ve sinovyal dokudan sentezlenir.Eklemlerdeki
su dengesi,viskozite, matriks düzenlenmesinde önemli rol oynar.Ayrıca eklemde
yavaş harekette lubrikasyonu, hızlı harekette de şok absorban etkiyi sağlar. Ancak
osteoartirtle birlikte proteoglikan agregatların bozulması ile HA depolimerize olmakta
ve sinovyal sıvıdaki süperoksidanların da etkisi ile endojen HA konsantrasyonu ve
molekül ağırlığı azalmaktadır. İntraartiküler olarak uygulanan HA tedavisinin amacı
ise eklem sıvısının bozulan viskositesinin ve lubrikatif özelliklerinin arttırmak,
sinovyal membran ve eklem yüzeyinde koruyucu bir bariyer oluşturarak mekanik
şokların absorbsiyonunu sağlamak, kıkırdağın esnekliğini ve hasara dayanıklılığını
arttırmaktır.
PRP ;hastanın kendisinden alınan tam kanın santrifüj edilmesi ile elde edilen
ve tam kandan daha yüksek konsantrasyonda platelet içeren plazmadır. Plateletler
primer olarak hemostazda görev kan hücreleridir.Ayrıca içerdikleri büyüme faktörleri,
sitokinler ve bazı biyoaktif faktörler sayesinde yara iyileşmesinin başlatılmasında ve
düzenlenmesinde görev alırlar.PRP tedavisinde amaç; tam kanın santrifüjü ile, tam
kandan daha yüksek platelet konsantrasyonu içeren hücresel plazma komponenti elde
etmek ve bu elde edilen plazmanın intraartiküler olarak uygulanmasıdır.Elde edilen
PRP içerdiği yüksek platelet konsantrasyonu nedeniyle yüksek oranda büyüme
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faktörü içermektedir.Bu sayede uygulandığı dokuların hücre proliferasyonunda,
kollajen sentezinde ve vaskülarizasyonda artış sağlayarak tedavi etmektedir.
Literatürde intraartiküler PRP ve HA tedavilerinin etkileri ve birbirlerine
üstünlükleri konusunda tartışmalar devam etmekle birlikte, özellikle hafif ve orta
düzeyde (evre-1,evre-2) osteoartriti olan, medikal tedavi ile semptomları devam eden
olgularda iki tedavi yöntemi de hem ağrının azaltılması hem de fonksiyonların
düzelerek yaşam kalitesinin arttırılması açısından etkilidir.Ayrıca bu iki tedavi şekli
ile birçok komplikasyonla sonuçlanabilen diz artroplastisi cerrahi gereksinimi de
azaltabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Osteoartrit , PRP, Hyalüronik asit
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IDENTIFYING THE CAUSES OF MEDICAL ERRORS AND BARRIERS TO
MEDICAL ERROR REPORTING IN TURKEY
Dr. PhD. RN. Ayşegül Yılmaz
Abstract
Medical errors are the most important reasons that threaten patient safety.
Medical error concept is defined as “an unexpected result caused by unintentional
disruption during the healthcare provided to the patient”.
The aim of this study is identify the causes of medical errors and barriers to
medical error reporting in Turkey.
In this review study, the related literature has been scanned and the causes of
medical errors have been discussed in detail, and by identifying the barriers to error
reporting in the light of the current literature it has been tried to develop solution
suggestions for the barriers.
Even if "Safety Reporting System" has started active data acceptance on
03.23.2016 for the first time in Turkey, nowadays qualitative and quantitative data of
medical errors cannot be reached. The most important reason for this is that medical
errors cannot be reported and are hidden due to various barriers. As a result of the
literature review, lack of staff, insufficient health system and untrained employee are
among the causes of medical errors. Barriers to medical error notifications has been
identified as; the idea that reporting has little contribution in improving the quality of
care, fear of being charged and punished for errors, reporting takes time, lack of time
and workload, medical error does not affect the patient negatively and lack of
information.
In order to identify the problems causing medical errors in health institutions,
to solve the problems and provide learning from the errors, medical errors should be
reported and errors should be revealed. For this, it is recommended to establish the
most appropriate error reporting system for the healthcare institution, to train the staff
and to make the necessary arrangements for the accurate and complete reporting of
errors.
Keywords: medical errors, error reporting, barriers
TÜRKİYE’DE TIBBİ HATALARIN NEDENLERİ VE TIBBİ HATA
RAPORLAMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN BELİRLENMESİ
Özet
Tıbbi hatalar hasta güvenliğini tehdit eden en önemli nedenlerdendir. Tıbbi
hata kavramı; “hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında kasıtsız olarak oluşan
aksamanın neden olduğu beklenilmeyen bir sonuç” olarak tanımlanmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’de tıbbi hataların nedenleri ve tıbbi hata raporlamanın
önündeki engellerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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Bu derlemede ilgili literatür taranarak tıbbi hataların nedenleri ayrıntılı olarak
ele alınmış ve hata raporlamanın önündeki engeller güncel literatür ışığında
belirlenerek engellere yönelik çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.
Türkiye’de ilk olarak “Güvenlik Raporlama Sistemi” 23.03.2016 tarihinde
aktif veri kabulüne başlamış olsa da günümüzde tam olarak tıbbi hataların nitel ve
nicel verilerine ulaşılamamaktadır. Bunun en önemli nedeninin tıbbi hataların çeşitli
engeller nedeniyle rapor edilememesi ve gizlenmesidir. Yapılan literatür incelemesi
sonucunda personel eksikliği, sağlık sistemi yetersizliği ve çalışanın eğitimsizliği
tıbbi hataların nedenleri arasında gösterilmektedir. Tıbbi hata bildirimlerinin önündeki
engellerin; raporlamanın bakım kalitesini iyileştirmede çok az katkısı olduğu
düşüncesi, hatalar nedeniyle suçlama ve ceza alma korkusu, raporlamanın zaman
alması, zaman eksikliği ve iş yükü, tıbbi hatanın hastayı olumsuz etkilememesi ve
bilgi eksikliği olarak belirlenmiştir.
Sağlık kurumlarında tıbbi hatalara neden olan problemlerin belirlenmesi,
problemlerin çözülmesi ve hatalardan öğrenmenin sağlanabilmesi için tıbbi hataların
bildirilmesi ve hataların gün yüzüne çıkarılması gerekmektedir. Bunun için sağlık
kuruluşu için en uygun olan hata raporlama sisteminin kurulması, personelin
eğitilmesi ve hataların doğru, eksiksiz bir şekilde bildirilmesi için gerekli
düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: tıbbi hatalar, hata raporlama, engeller
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TECHNOLOGICAL MANAGEMENT OF PANDEMIC COVID-19
Assist. Prof. Dr. Sharil Sharma
Assist. Prof. Dr. Gaurav Kumar
Mewar University, İndia

Abstract
COVID-19; the year 2020 is expected to mark the beginning of a
groundbreaking decade in medicine and research, with the emergence and maturation
of many emerging innovations that will be used to solve significant health issues and
diseases. Such emerging innovations include Internet of Things (IoT) and nextgeneration broadband networks (e.g. 5 G); big data analysis; ai (AI) that uses deep
learning; and blockchain technology. They are strongly interrelated: the proliferation
of IoT (e.g. apps, tools and instruments) in hospitals and clinics enables the creation
of a deeply integrated digital environment , allowing real-time data collection on a
scale that could then be used by AI and deep learning systems to identify clinical
patterns, model risk interactions and forecast outcomes. This can be improved by
blockchain technologies, a back-linked encrypted protocol archive, and a network of
distributed computers systems across various organisations, incorporating peer-to peer networks to ensure the data is replicated to different physical sites, with updated
data-confirming algorithms protected but traceable. However, five months into 2020,
the world is facing an unprecedented public health crisis: the spread of a rare
coronavirus-induced lung infection and respiratory disease (COVID-19). As the
knowledge of COVID-19 evolves, growing evidence shows that it seems to be less
lethal than to start with thought (with a mortality price of about 2%). How can this
new crisis in 2020 be tackled? In this paper, we explore the capability application of 4
inter-associated virtual technologies (the IoT, big-data analytics, AI and blockchain)
to augment two traditional public-health techniques for tackling COVID-19:
monitoring, surveillance, detection and prevention of COVID-19. We will also look at
the special fashions of countries in tackling this pandemic. We will also study the
different models of countries in tackling this pandemic. We tried to find out what are
the various preventive measures taken by the governments of various countries? How
effective are these measures? And finally, how technology is helping humanity and
governments in the prevention of this pandemic?
Keywords: Technologıcal Management, Pandemic, Covıd-19
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HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA YAŞANILAN YER ALGISI VE
KARŞILIKLI MUTLULUK DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ahmet Çapar
Ayşe İnel Manav
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Özet
Bu araştırma, huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşanılan yer algısı ve karşılıklı
mutluluk durumunun değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak
planlanmıştır. Araştırmanın evrenini; T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı Osmaniye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı bir
huzurevinde yaşayan 95 yaşlı birey, örneklemi ise alınma kriterlerine uyan ve
çalışmaya katılmayı kabul eden 70 birey oluşturmuştur. Araştırmanın verileri,
Yaşanılan Yer Algısı Ölçeği, Karşılıklı Mutluluk Ölçeği ve araştırmacılar tarafından
literatür incelenerek hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılarak 1 Kasım 2019-1
Ocak 2020 tarihleri arasında araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile
toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler
için IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanılmıştır. Anlamlılık
p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Yaşlı bireylerin %75,7’ si erkek, %62,9’nun
gelir durum algısı orta,%72,9’u 1-6 yıldır bu huzurevinde yaşamakta, %55.7’sinin
ziyaretçisi gelmekte ve %64,3’nün huzurevindeki diğer yaşlılardan memnundur.
Yaşlıların KMÖ (Karşılıklı Mutluluk Ölçeği) toplam puan ortalaması 33,37±6,9,
YYAÖ (Yaşanılan Yer Algısı Ölçeği) toplam puan ortalaması 21,01±3,19’dir. Çocuk
sahibi olma durumlarına göre yaşlıların YYAÖ, KMÖ toplam puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Cinsiyet ve
ziyaretçi gelme durumuna göre KMÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık vardır (p:0,010)(p<0,05). Yaşlılardan memnun olma
durumuna göre YYAÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık vardır (p:0,010)(p<0,05). Çalışmanın sonuçlarına göre huzurevinde
yaşayan yaşlılar yaşadıkları yerden oldukça memnun ve karşılıklı olarak yüksek
düzeyde mutlulardır.
Anahtar kelimeler: Karşılıklı mutluluk, yaşanılan yer algısı, yaşlı, huzurevi
EVALUATION OF LIVİNG PLACE PERCEPTION AND MUTUAL HAPPINESS
IN THE OLDER PEOPLE LIVING IN THE NURSING HOUSE
Abstract
In this study, it was planned as a descriptive study in order to evaluate the
perception of the living place and mutual happiness experienced in the older people
living in the nursing home. The target of the research; 95 older individuals living in a
nursing home and 70 individuals whose sample meets the criteria and accepts to
participate in the study. The data of the research were collected by face to face
interview technique between November 1, 2019 and January 1, 2020 by using the
Personal Information Form, Living Place Perception Scale, Mutual Happiness Scale.
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Data of the study were analyzed with IBM SPSS Statistics 22 (SPSS IBM, Turkey).
Significance was evaluated at the level of p<0.05. 75.7% of the elderly individuals are
male, 62.9% have a moderate income perception, 72.9% have been living in this
nursing home for 1-6 years, 55.7% are visiting, and 64.3% are satisfied with other
elderly people in the nursing home. The total score average of the older people's the
MHS (Mutual Happiness Scale) is 33.37 ± 6.9, while the total score average of the
LPS (Living Place Perception Scale) is 21.01 ± 3.19. According to the status of
having children, there is a statistically significant difference between the total mean
scores of the older people, the LPPS and the MHS (p<0.05). There is a statistically
significant difference between the total mean scores of the MHS according to gender
and visitor arrival status (p: 0.010) (p <0.05). There is a statistically significant
difference between the total score averages of the LPPS according to the satisfaction
with the older people (p:0.010) (p<0.05). According to the results of the study, the
older people living in the nursing home are quite satisfied and mutually happy from
where they live.
Keywords: Living place, mutual happiness, older people, nursing home
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SAĞLIK KURUMLARINDA ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN
HİZMET ALANLAR VE HİZMET SUNANLAR AÇISINDAN ANALİZİ: BİR
ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
Enes Kabul
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Acuner
Üsküdar Üniversitesi
Özet
Sağlık hizmetlerinde kalite ölçümü; sağlık kurumlarının mevcut durumlarını
gözlemlemesi ve hizmet kalitesi ile ilgili eksikliklerin görülerek bu eksikliklerin
giderilmesine yardımcı olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu çalışmada, bir
üniversite hastanesinde sağlık hizmeti sunan ve bu hastaneden sağlık hizmeti alanların
sağlık hizmetlerine ve hastanenin genel sağlık sunumuna yönelik algıladıkları hizmet
kalitesinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışma tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini,
bir üniversite hastanesi çalışanları ve bu hastaneden sağlık hizmeti alan hastalar
oluşturmuştur. Örneklem grubu olarak basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen
257 hasta ile 161 çalışana ulaşılmıştır. Veriler anket yöntemi ile Haziran-Eylül 2019
tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak; Parasuraman ve arkadaşları
tarafından geliştirilen SERVQUAL Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler Mann
Whitney U, Independent Samples T Testi, Kruskal Whallis H Testi ve One Way
ANOVA Testi ile analiz edilmiştir.
Yapılan analizler sonucunda; hem sağlık hizmeti sunanlar hem de sağlık
hizmetini alanların hastanenin hizmet kalitesini “düşük” olarak değerlendirdikleri
tespit edilmiştir. Sağlık hizmeti alanlar arasında cinsiyet, gelir durumu ve mesleki
duruma göre algılanan hizmet kalitesinde farklılık görülmemiş, tüm gruplar açısından
hizmet kalitesi algıları “düşük” olarak bulunmuştur. Sağlık hizmeti alanlardan, bekâr
olanların evlilere göre ve 18 – 25 yaş grubundakilerin diğer yaş gruplarına göre
hizmet kalitesi algılarının daha düşük olduğu saptanmış, eğitim düzeyine göre
ilköğretim mezunlarının hizmet kalitesi algılarının “yüksek” diğer eğitim gruplarının
hizmet kalitesi algılarının düşük olduğu anlaşılmıştır. Sağlık hizmeti sunanlar
arasında; cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir durumu ve görev süresine göre algılanan
hizmet kalitesi düzeyinde farklılık görülmemiş, tüm gruplar için algılanan hizmet
kalitesi “düşük” olarak bulunmuştur. Sağlık hizmet sunanlardan, ilköğretim
mezunlarının diğer eğitim düzeylerine göre ve Temizlik personelinin diğer meslek
gruplarına göre hizmet kalitesi algılarının daha düşük olduğu saptanmıştır. Sağlık
hizmeti sunanların algıladıkları hizmet kalitesi, sağlık hizmeti alanlardan daha düşük
bulunmuştur.
İlgili hastanede belirli aralıklarla kalite değerlendirmeleri yapılmalı ve
sonuçlar doğrultusunda hizmet kalitesini artırmaya yönelik girişimlerde
bulunulmalıdır.
Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, SERVQUAL Ölçeği, Sağlık Hizmeti,
Hizmet
Alanlar,
Hizmet
Sunanlar
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KADIN SAĞLIK PERSONELLERİNİN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU
SIKLIĞI
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gürbüz
Özel Medistate Hastanesi
Op. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör
Bahçeşehir Üniversitesi
Özet
Çalışmamızın amacı sağlık personeli olan bayanlarda cinsel işlev bozukluğu
(CİB) sıklığı ve buna neden olabilecek sebeplerin belirlenmesidir. Çalışmamız
prospektif tanımlayıcı bir çalışma olarak Eylül –Aralık 2019 tarihleri arasında Özel
Medistate Hastanesi’nde yapıldı. Doktor, hemşire, sekreter veya temizlik personeli
olarak çalışan reprodüktif dönemdeki 25-40 yaş arası 72 evli bayan çalışmaya alındı.
Çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülerden tıbbi ve cinsel öykü alınarak 19
sorudan oluşan Kadın Cinsel İşlev Ölçeği (Female Sexual Function Index-FSFI)
formu dolduruldu. Katılımcılar total FSFI skorlarına göre kötü <23, orta 23-29 ve iyi
>30 olarak gruplandırıldı. Sağlık personellerinin ortalama yaş ve total FSFI skorları
sırasıyla 34,89±4,26 yıl ve 18,01±7,01 olarak saptandı. Çalışanların ortalama VKİ
değeri 24,63 iken, % 48,6’sının sigara kullandığı tespit edildi. Total FSFI skoruna
(<23) göre çalışmaya alınan 30 (% 41.6) bayanda CİB saptandı. Aylık gece nöbet
sayısı ile FSFI skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
VKİ , yaş ve sigara kullanmı ile total FSFI skorları arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Doğum şekli olarak hastane çalışanlarının %
44,4’ünün sezaryen, % 43,1’inin normal doğum yaptığı, % 12,5’inin ise doğum
yapmadığı saptandı. Çalışanların doğum şekilleri ile total FSFI skorları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05) . Total FSFI skoru
düzeyleriyle evlilik süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı
saptandı (p>0,05). Çocuk sahibi olmayan bayanların doğum yapmış olanlara oranla
istatistiksel olarak FSFI cinsel başarı alt grup skorlarının daha düşük olduğu
saptanırken (p<0,05), ortalama cinsel istek ve uyarılma alt grup skorlarının daha
yüksek olduğu saptandı. Hastane çalışanlarından sezaryen ile doğum yapanların istek
(p=0,041) ve ağrı (p=0,036) skorlarının, normal doğum yapanlara göre istatistiksel
açıdan anlamlı yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Cinsel doyum skorları
incelendiğinde normal doğum yapanların skorlarının, sezaryen ile doğum yapanlara
göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu saptandı (p=0,027; p<0,05).
Bayan sağlık çalışanlarında CİB prevalansı önemli oranlarda görülmektedir.
Hastane çalışanlarının yaş, VKİ, sigara kullanımları, aylık gece nöbet sayılarının ve
doğum şekillerinin
CİB prevalansına önemli etkisinin olmadığı kanaatindeyiz.
Ancak normal doğum yapanların doğum sırasındaki zorlanmaları ve açılan
epizyotomiye bağlı vaginalarındaki problemler nedeniyle psikolojik olarak cinsel
isteksizlik yaşadıkları ve beraberinde cinsellikte ağrı hissettikleri kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Kadın cinsel işlev bozukluğu, Sağlık çalışanı
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THE PREVALENCE OF SEXUAL DYSFUNCTION IN FEMALE
MEDICAL PERSONNEL
Abstract
The purpose of this study is to specify the prevalence of female sexual
dysfunction in medical personnel and to identify the possible causes behind it. This
study was carried out in Private Medistate Hospital between September- December
2019 as a prospective definitive study. The study involved 72 married female medical
professionals in reproductive age who work as physicians, nurses, secretaries or as
members of the hospital cleaning staff.
Medical and sexual histories were taken from those who volunteered to take
part in the study and Female Sexual Function Index (FSFI) form consisting of 19
questions was filled. Participants were grouped according to the total of their FSFI
scores as poor <23, medium 23-29 and fair >30. Average age and total FSFI scores of
the medical personnel were found to be as 34,89±4,26 years and 18,01±7,01. The
average body mass index of the personnel was 24,63, and 48,6% of the participants
were smokers. 30 (41,6%) of the participants were found to have Sexual Dysfunction
according to the total of their FSFI score (<23). A statistically significant difference
was not observed between the number of monthly night shift and the FSFI scores
(p>0.05). There was not a statistically significant difference between BMI, age,
smoking and total FSFI scores (p>0.05). It was determined that 44,4% of the
personnel had c-section, 43,1% had a normal birth, and 12,5% did not give birth. A
statistically significant difference was not observed between the personnel’s delivery
methods and total FSFI scores (p>0.05). It was recorded that there was no statistically
significant difference between marriage duration and total FSFI score (p>0,05). It was
found that in comparison with women without children, women with children have
lower subgroup scores in sexual success (p<0,05), while their subgroup scores in
sexual desire and arousal are higher. It was found that scores of the personnel who
gave birth with c-section had higher scores of desire (p=0,041) and pain (p=0,036),
which was statistically significant. When sexual satisfaction scores were evaluated, in
comparison with the personnel who had c-section, the personnel who gave birth
normally were found to have higher scores, which was statistically significant
(p=0,027; p<0,05).
The prevalence of sexual dysfunction in female medical personnel is
significant. In our opinion the medical personnel’s age, BMI, number of night shifts
and modes of delivery, and whether they smoke or not, do not have a significant
impact on the prevalence of sexual dysfunction. However, we think that because of
the strains during birth and the problems in vaginas emerging due to episiotomy,
personnel who gave birth are psychologically reluctant and feel pain during
intercourse.
Keywords: Female Sexual dysfunction, Medical Personnel
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BİR ÜNİVERSİTEDE AKADEMİSYENLERİN SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI
DÜZEYLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Mert KARTAL
Dr. Öğr. Üyesi Derya TÜLÜCE
Doç. Dr. Fatma ERSİN
Harran Üniversitesi

Özet

Sağlık okuryazarlığı kavramı bireylerin temel sağlık bilgisine sahip olmalarını
gerektirmektedir. Bu nedenle sağlık hizmetlerinin doğru ve etkili kullanımında önemli bir
yere sahiptir. Çalışma Harran Üniversitesinde çalışan akademisyenlerin sağlık okur

yazarlığı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Tanımlayıcı nitelikteki çalışmaya 115 akademiyen katılmıştır. verilerin
toplanmasında Türkiye Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği -32 ve tanıtıcı bilgi formu
kullanılmıştır. Veriler katılımcıların e- mail adreslerine gönderilerek toplanmıştır.
Verilerin analizinde Kruskal-Wallis, bağımsız gruplarda t student ve Mann–
Whitney U testi kullanılmıştır.
Araştırmaya katılanların %67.0’ si erkek, %75.7’si evli ve %73.0’ü fakültede
görev yapmaktadır. Katılımcıların genel sağlık okuryazarlığı puanı ortalaması
34.51’dir. Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, unvan, çalıştıkları yer ve çalışma
süreleri ile genel index puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark
bulunmamıştır (p>0.05).Tedavi ve hizmet alt boyutu puan ortalaması 35.24
hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi alt boyutu puan ortalaması
33.30’dur. Tedavi ve hizmet alt boyutunda en düşük puan ortalaması bilgiyi
değerlendirme sürecinde iken (ortalama:30.08) hastalıklardan korunma ve sağlığın
geliştirilmesi alt boyutunda en düşük puan ortalaması bilgiyi kullanma/uygulama
sürecindedir (ortalama:30.08).
Katılımcıların sağlık okuryazarlığı oranlarının istenen düzeyde olmadığı
görülmektedir. Toplumda rol model olarak kabul edilen akademisyenlerin sağlık
okuryazarlığı düzeylerinin yükseltilmesi için daha geniş örneklemde girişimsel
çalışmaların yapılması önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı. Akademisyen
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ELLE AĞIRLIK KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE BEL SAĞLIĞININ
KORUNMASI
Ferruh Taşpınar
Hüseyin Başeğmez
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Özet
Elle ağırlık kaldırma ve taşıma işlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin
korunması gerekmektedir. Çünkü yaşam hakkı ile çalışma koşulları ve bununla
bağlantılı olarak iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının öncelikli konularından biri
olmuştur. Çalışma hayatında işle ilgili bel ağrısı da bireyler için önemli bir sağlık
problemidir. Mesleki risk faktörlerini inceleyen çalışmalarda; aşırı fiziksel aktivite,
ağır kaldırma, öne eğilerek çalışma, vücudu vibrasyona maruz kalarak çalışma, 2
saatten fazla ayakta durma ya da yürüme gibi durumlarda bel ağrısı görülme sıklığının
arttığı bildirilmektedir. İşveren, işyerinde yüklerin elle taşınmasına gerek
duyulmayacak şekilde iş organizasyonu yapmak ve yükün uygun yöntemlerle,
özellikle mekanik sistemler kullanılarak taşınmasını sağlamak için gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür. Ancak bazı işlerde yükün elle taşınmasının kaçınılmaz olduğu
durumlar söz konusudur. Bu işlerde de yükle ilgili ve çalışan ile ilgili risk faktörleri
dikkate alınarak iş organizasyonu yapılması gerekmektedir.
Yük kaldırmada meydana gelen rahatsızlıkların birçoğu, kaldırılan yükün
ağırlığından değil, kaldırma kurallarının doğru olarak uygulanmamasından veya bu
davranış şekillerinin bilinmemesinden meydana gelmektedir. Sürekli yapılan
kaldırma/taşıma işlemleriyle kas ve iskelet sisteminin aşamalı ve kümülatif aşınması
sonucunda ortaya çıkan kümülatif rahatsızlıklar görülür. Özellikle aniden gerçekleşen
lateral fleksiyon ve rotasyon ile yük kaldırmanın bel ağrısı şikâyetlerine yol açtığı
tespit edilmiştir. Ağrılı sürecin uzaması, günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık,
performansta azalma, sürekli yorgunluk hali, uyku problemleri, kinezyofobi, korkukaçınma inanışları gibi fizyolojik ve psikolojik nedenlerden dolayı kronik bel ağrısına
sıklıkla özür eşlik eder.
Bel ağrısı problemlerini engellemek için işçinin ve
işverenin gerekli tedbirleri alması ve taşıma yapılan yerlerin uygun bir şekilde
denetlenmesi gerekmektedir. Bunun için çalışanların eğitimi, ortamdaki risklerin
belirlenmesi ve yükle ilişkili risklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı , elle taşıma , iş sağlığı ve güvenliği.
PROTECTION OF BACK HEALTH ON MANUAL LIFTING AND CARRYING
TASKS
Abstract
The health and safety of employees in manual lifting and carrying tasks should
be protected. Because the right to life and working conditions and, in connection with
this, occupational health and safety have been one of the priority issues of working
life. Work-related back pain in working life is also a major health problem for
Kongre Özet Kitabı

5-7 Haziran 2020

https://www.inbak.org/

52

ULUSLARARASI HARRAN SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Şanlıurfa,
TÜRKİYE

workers. At the studies examining occupational risk factors; the incidence of low back
pain is reported to increase in situations such as extreme physical activity, heavy
lifting, leaning forward, working with the body through vibration, standing or walking
for more than 2 hours. The employer is obliged to take the necessary measures to
organize the work so that the loads are not required to be carried by hand in the
workplace and to ensure that the load is carried by appropriate methods, especially
using mechanical systems. However, in some cases, it is inevitable to carry the load
by hand. In these tasks, it is necessary to organize the work by taking into account the
risk factors related to the load and the employee.
Many of the disturbances that occur in load lifting are not caused by the
weight of the load being lifted, but by the lack of proper application of the lifting rules
or by the lack of knowledge of these patterns of behavior. Continuous lifting /
carrying processes result in gradual and cumulative of friability and skeletal system
resulting in cumulative discomfort. It has been found that lifting loads, especially with
sudden lateral flexion and rotation, leads to complaints of lower back pain. Chronic
low back pain is often accompanied by an apology due to physiological and
psychological reasons such as prolonged painful process, restriction in daily life
activities, decreased performance, constant state of fatigue, sleep problems,
kinesiophobia, fear-avoidance beliefs. In order to prevent back pain problems, the
worker and the employer must take the necessary precautions and proper inspection of
the places of transport is required. For this requires training of employees,
determining of risks in the environment and elimination of risks associated with
loading.
Keywords: Chronic low back pain, manual handling, occupational health and
safety.
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ÇOCUK EV KAZALARINDA NADİR BİR OLGU: AKCİĞERE UZNAN
DİKİŞ İĞNESİ
Uzman Dr. ZERRİN ÖZÇELİK
Adana Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Özet
Kaza beklenmedik bir şekilde oluşan, ani olarak ortaya çıkan ve yaralanma,
hasar ile sonuçlanabilen önlenebilir bir olaydır. Kazalar yaşanılan yere göre
sınıflandırılır. Evin çevresinde veya içinde meydana gelen kazalara ev kazaları denir.
Yaralanma, sakatlanma ve ölüme yol açabileceği için önemli bir halk sağlığı sorunu
olarak değerlendirilir. Ev kazalarından en çok çocuklar, yaşlılar ve fiziksel, zihinsel
ve sosyal engelliler etkilenmektedir. Bu olgu ile çocuklardaki ev kazalarının
tehlikelerini ve huzursuzluklarının ciddiye alınarak mutlaka hastaneye götürülmesinin
önemini vurgulamak istedik.
13 aylık erkek çocuk hasta aniden gelişen ağlama huzursuzluk, yerinde
duramama ve beslenmeyi ret etme şikayeti olunca aile çocuğu ilçe devlet hastanesine
götürülmüş. Hastanın çekilen akciğer ve ayakta batın grafilerinde batında iğne olduğu
görülünce hastanemize sevk edilmiş. Hasta acilde değerlendirildi. İğnenin yerini net
değerlendirebilmek için üst batın tomografisi çekildi. Çekilen tomografisinde iğnenin
batında olmadığı görüldü. Tomografi görüntülerinde iğnenin çocuğun arka göğüs
duvarında torakal 10 veya 11 vertebra hizasına yakın yerden sağ hemitoraksa doğru
uzandığı görüldü. Çocuk tekrar muayne edildiğinde ciltte görünen bir şey yoktu.
Ancak palpasyonda ele iğnenin değdiği hissedildi. Ailenin iğnenin vücuda nasıl
girdiği konusunda hiçbir fikirleri yoktu. Aileden rıza belgesi alınarak hasta acil
şartlarda hemen ameliyata alındı. Sedo anestezi ile iğnenin palpe edildiği yerden arka
göğüs duvarından mini insizyon yapıldı. İğne klemp ile tutularak çıkarıldı. Ameliyat
sonrası serviste takip edilen hastanın 5 saat sonra kontrol akciğer grafisi çekildi.
Herhangi bir patoloji görülmeyince hasta 12 saat sonra taburcu edildi.
Acil servise getirilen kendini ifade edemeyen çocuk hastaların
değerlendirilmesinde tam bir fizik muayne yapılmalı ve vücutlarının herhangi bir
yerinde hasar olup olmadığını değerlendirmek için mutlaka direkt grafi çekilmesi
gerekir. Ailelerin ve acil serviste çalışanların çocukların ev kazalarına daha sık maruz
kaldıklarını akılda tutmaları gerektiğini vurgu yapmak istedik.
Anahtar Kelime: Yabancı cisim, toraks, huzursuzluk,tedbir
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ERZURUM YÖRESİNDE 0-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA RUBELLA
VİRÜS SEROPREVALANSININ ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Akif GÜLER
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILMAZ
Atatürk Üniversitesi
Özet
Rubella (kızamıkçık) enfeksiyonu, Rubella virüsünün sebep olduğu, annelerde
ve çocuklarda hafif seyirli kızamığa benzer klinik tabloyla seyreden ve aşı ile
korunulabilen bir viral enfeksiyondur. Anne hamileliğin ilk üç ayında Rubella ile
karşılaşırsa, fetüs’ün enfekte olma riskinin % 10-54 aralığında olduğu bildirilmiştir.
Enfekte yenidoğan, asemptomatik olabileceği gibi, sağırlık, katarakt, körlük,
mikrosefali ve kalp hastalıkları gibi konjenital malformasyonlu olarak da doğabilir.
Dünyada aşılama programlarına rağmen, Rubella henüz eradike edilememiştir.
Ülkemiz de ise 2006 yılından itibaren iki doz halinde üçlü karma aşı içerisinde
Rubella aşısı uygulanmaya başlanmıştır. Bu çalışmamızda Erzurum yöresinde 0-18
yaş arası çocuklarda Rubella IgM ve Rubella IgG seropozitifliğini ülkemizde aşılama
programının uygulamaya girmesinden önce yapılmış çalışmalarla karşılaştırarak
ulusal aşı programımızın çocuklarda erken yaşlarda antikor oluşumuna etkisinin
araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada 01.01.2018-31.12.2019 tarihlerinde
Erzurum merkezde aile hekimlerince muayene edilen ve Rubella IgG - IgM serolojisi
araştırılan kişilerin sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi yapıldı.
Hastalardan alınan kan örnekleri Erzurum Halk Sağlığı Mikrobiyoloji
Laboratuvarında ELISA yöntemiyle Architect marka İ2000 cihazında Architect kiti
kullanılarak çalışıldı. Sonuçlar kit üretici firmanın önerileri doğrultusunda Rubella
virüs IgM <1.2 index sonuç negatif; 1,2-1,599 index sonuç ara değer; >1.599 index
sonuç pozitif; Rubella virüs IgG için <5 IU/ml negatif, 5-9.99 IU/ml ara değer, >9.99
IU/ml sonuçlar pozitif olarak değerlendirildi. Çalışma grubunda yer alan bireyler
kıyaslama yapabilmek için; 0-12 ay, 1-3, 4-7, 8-14 ve 15-18 gibi beş farklı yaş
grubuna bölündü.
Çalışmamızda Rubella seropozitifliği araştırılan grubun yaş ortalaması
(14,4±4,42) idi. Bu grup 417 (%78,2) kız çocuğu, 116 (%21,8) erkek çocuğundan
oluşmakta idi. Çalışma grubunun genelinde anti-Rubella IgG seropozitifliği %98,7
(526/533), anti-Rubella IgM seropozitifliği 0,6% (3/533) bulundu. Kız çocuklarında
Rubella IgG ve IgM seropozitiflik oranları sırasıyla %98, %0,7; erkek çocuklarda ise
sırasıyla Rubella IgG ve Rubella IgM pozitifliği %96.5, 0 idi. Kız çocukları ve erkek
çocukları arasında anti- Rubella IgG ve IgM seropozitiflik oranları arasındaki fark
istatistiki anlamda önemli değildi (p>0,05). Çalışmamızda anti-Rubella IgG
seropozitifliği 0-12 ay, 1-3, 4-7, 8-14 ve 15-18 yaş gruplarında sırasıyla %80, %100,
%100, %97,5 ve %98 oranında bulundu. Anti Rubella IgM seropozitifliği ise yalnız
15-18 yaş grubunda 3 kişide (%0,6) pozitif bulundu. Çalışmamızda ortaya çıkan
sonuçları ülkemizde 2006 yılından önce yapılmış çalışmalarla karşılaştırdığımızda,
bölgemizde aşı uygulamasının da etkisiyle erken yaşlarda anti-rubella IgG
seropozitiflik oranların çok yüksek düzeylere ulaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Rubella, Rubella IgG, Rubella IgM, Prevalans, Çocuk
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COVID- 19 PANDEMİ SÜRECİ ÖNCESİ VE SONRASINDA KAN
MERKEZİMİZDE KAN ÜRÜNÜ İSTEM SAYILARINDAKİ DEĞİŞİMLER
Dr.Öğr.Üyesi Aslı Karadeniz
Dr.Öğr.Üyesi Belkız Öngen İpek
Doç. Dr.Mustafa Erinç Sitar
Maltepe Üniversitesi
Özet
10 Mart 2020’de Türkiye’den ilk vaka bildirildiğinden bu yana, hastanemizde
de ulusal ve uluslararası rehberler kılavuzluğunda Covid-19 tanısı ile hastalar
izlenmektedir. Bu sırada başka sağlık sorunları ile hastaneye yatışlar ve cerrahi
operasyonlar azalmakla birlikte devam etmektedir. Kan transfüzyonu, organ nakli
gibi hayat kurtarıcı bir tedavidir. Kan ve kan ürünlerine, ihtiyaç halinde sürekli
ulaşamama ve kan bağışçı sayısındaki yetersizlikler ülkemizin sağlık konusundaki
problemlerinden biri olmuştur. Ayrıca bu süreçte, donör sayısındaki azalmanın da
etkisi ile ihtiyaç halinde kan ve kan ürünlerinin temini de zorlaşmıştır. Covid-19
pandemisi öncesi ve sonrası kan merkezimizden talep edilen kan ve kan ürünlerinin
sayısını belirlemek, bu istatistik verilere göre, sürecin daha uzun süre devam etmesi
halinde veya farklı bir patojenle pandemi olasılığında test istem istatistiklerinde
oluşabilecek değişikliklere hazırlıklı olmak adına hasta takibinde olası problemler ve
problemlerin önüne geçilmesi için çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Mevcut
çalışmada hastanemiz merkez laboratuarı kan merkezinde, kan ve kan ürünleri talep
sayılarının ilk vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 günü öncesi ve sonrası 2 aylık
dönemler (10.01.2020-10.03.2020 arası ve 11.03.2020 ve 10.05.2020 tarihleri arası)
temel alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi “Klinik
Araştırmalar Etik Kurulu” onayı alınmıştır. Ayrıca tıbbi birimlerden oransal
değişimler de analiz edilmiştir. İlk dönemde, 237 hastadan (yaş ortalaması 66.06)
1068 adet, ikinci dönem 146 hastadan (yaş ortalaması 66.50) 824 adet kan ve kan
ürünü talebi olmuştur. Karşılanan kan ürünü sayısı, pandemi sonrası belirgin ölçüde
azalmış, Kızılay kan merkezinde, bağış ve ürün teminindeki zorluk nedeniyle
pandemi sonrasında maliyeti daha fazla olan aferez trombosit süspansiyonu ile ihtiyaç
giderilmeye çalışılması sonucu aferez trombosit süspansiyonu temini artmıştır. Kan
transfüzyonu bir tür organ naklidir ve salgın sırasında kan ürünü ve bağışçı sıkıntısı
kaçınılmazdır. Kan transfüzyonundan gerçekten gerekli (endikasyonlara uygun)
olmadıkça yapılmaması gereği kadar kan merkezlerinin stoklarını olası salgın
durumlarına hazır olacak şekilde düzenlemesi önemlidir.
Anahtar sözcükler: pandemi, kan ürünleri, değişiklik
CHANGES IN THE NUMBER OF THE BLOOD PRODUCTS IN THE BLOOD
CENTER BEFORE AND AFTER COVID- 19 PANDEMIC

Kongre Özet Kitabı

5-7 Haziran 2020

https://www.inbak.org/

56

ULUSLARARASI HARRAN SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Şanlıurfa,
TÜRKİYE

Abstract
Since the first cases reported from Turkey on 10 March 2020, Covid-19
patients have been monitoring with the guidance of national and international
guidelines in our hospital. Meanwhile, although decreasing, other health problems,
hospitalizations, and surgical operations have been in progress. Blood transfusion,
such as organ transplantation, is a life-saving treatment. The inability to reach blood
and blood products when needed and the insufficient number of blood donors have
been one of the health problems of our country. In addition, due to the decrease in the
number of donors, the supply of blood and blood products has become more difficult
when needed.
In this study, it is aimed to determine the number of blood and blood products
requested from our blood center before and after the Covid-19 pandemic and
according to these statistical data, to be prepared for the changes that may occur in the
test request statistics in case the process continues for a longer period or in case of a
pandemic with a different pathogen. In the current study, the comparison of the
number of blood and blood product requests in the central laboratory,blood center of
our hospital based on 2-month periods (10.01.2020-10.03.2020 and 11.03.2020 10.05.2020) . "Clinical Research Ethics Committee" approval was received from
Maltepe University Medical Faculty. Proportional changes from medical units were
also analyzed. In the first period, there were 1068 blood product requests from 237
patients (average age 66.06) and in the second period there were 824 blood product
requests from146 patients (average age 66.50). The blood product supply decreased
significantly after the pandemic, and the supply of apheresis platelet suspension,
which is more costly, increased as a result of trying to meet the need with the platelet
suspension due to difficulty in donation and product supply. Blood transfusion is a
type of organ transplant and blood product and donor shortages are inevitable during
the epidemic. It is important that blood transfusion should be used if it is really
neccesary and the blood centers should regulate their stock so that they are ready for
possible epidemics.
Keywords: Pandemic, Bood Products, Changes
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EXPERIENCING THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF COVID-19 AT
VARIOUS STAGES OF LIFE
Arpit Shailesh
Taruna
Ankita Upadhyay
Nazeer Hussain University, Pakistan
Abstract
COVID-19, a contagious disease of pandemic status, has jointly put the entire
globe into an alarming state. The issues of mental health are the most striking
problems faced by every individual presently. COVID-19 has led to psychiatric
disorders among normal individuals who have been exposed to its extraordinary
situations. Infinite studies can be conducted on the resultant factors of mental issues
such as depression, anxiety, agitation, and physiological disorders such as loss of
appetite, lack of sleep, and lack of medications. However, with these short-lived
issues, normal people might suffer long-term issues of living. The COVID-19
pandemic has severely affected every group of humans, from children to adolescents
to elderly people, and also expectant mothers and persons with disabilities. Besides, it
has disrupted the economic and financial balance of every nation. Hence, mental
health professionals must be steady in providing the necessary remedies where
possible. The spirited attitude of mental health professionals can wrench out people
from suffering from mental disorders. Therefore, this article aimed to describe the
COVID-19 pandemic and its relation to stress among various groups of people in the
current situation.
Keywords: Psychological, COVID-19, Stages of life
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THE EFFECTS OF CORE STABILIZATION EXERCISES ON SEXUAL
DYSFUNCTION IN FEMALE PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
Gokhan YAZICI
Gazi University
Özet
Multiple sclerosis is a chronic inflammatory disease of the central nervous
system. Core Stabilization Exercises are popular in the general population. Core
stabilization exercises are used widely in the rehabilitation of neurological diseases,
but there are no studies about the effects of core stabilization exercises on sexual
dysfunction in patients with multiple sclerosis . The aim of our study was to
investigate the effects of core stabilization exercises on sexual dysfunction in female
patients with multiple sclerosis.
The study was planned to be randomized and controlled. Patients (EDSS≤4)
were instructed core stabilization exercises in groups which did not exceed seven
people. 21 female patients (Age: 41,71±10,29 year) were included in the study.
Patients performed exercises 2 times in a week for 8 weeks and were instructed by a
physiotherapist who was experienced in core stabilization exercises. All of the
patients were evaluated using the following parameters of Multiple Sclerosis Quality
of Life-54 (MSQOL-54); lack of sexual interest, inadequate lubrication, difficulty
having orgasm, ability to satisfy sexual partner and sexual satisfaction, before the
study and after 8 weeks.
Statistically significant differences were not observed in the parameters; lack
of sexual interest (p:0,95, Z: - 0,061), inadequate lubrication (p: 0,890, Z: -0,138),
difficulty having orgasm (p: 0,763, Z: - 0,302), ability to satisfy sexual partner (p: 0,
Z: 1) and sexual satisfaction (p:0,672, Z: - 0,424) before and after core stabilization
exercises.
According to the results it can be seen that core stabilization exercises has no
effect on sexual dysfunction in female patient with multiple sclerosis.
Keywords: Multiple Sclerosis, Sexuality, Core Stabilization
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HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİMİNİN ÇOCUK İSTİSMAR VE İHMALİNİN
BELİRTİ VE RİSKLERİNİ TANILAMADA BİLGİ DÜZEYİNE
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Mert KARTAL
Harran Üniversitesi
Dr. Muhammet BAYRAKTAR
İl Sağlık Müdürlüğü

Özet
Fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal olarak dört grupta ele alınan çocuk
istismarı; çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi ile sağlığının bir yetişkinin
kasıtlı veya kasıtsız davranışlarından olumsuz olarak etkilenmesi olarak
tanımlanmıştır. Çalışmamız hemşirelik bölümünde verilen standart eğitimin, bu
bölümde öğrenim gören öğrencilerin çocuk ihmal ve istismarı hakkındaki bilgi
düzeylerine etkisini ölçmek ve bununla birlikte müdahale gerektiren alanları tespit
etmek üzere planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evrenini Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün bir, iki, üç ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören
tüm öğrenciler (N=425) oluşturmaktadır. Ayrıca bir örneklem belirlenmemiş,
hemşirelik bölümü öğrencilerden çalışmaya katılmayı kabul ederek çalışma
kapsamında hazırlanan anket formlarını dolduranların hepsi çalışmaya dahil edilmiştir
(n=313, %74). Verilerin toplanmasında sosyo-demografik bilgilerinin sorgulandığı
soru formu ve “Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerinin Tanılanması
Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Sciences
programı kullanılmıştır.
Araştırmaya katılanların %35.1’i erkek, %64.9’u kadın öğrenci, %32.9’u
birinci sınıf, %20.4’ü ikinci sınıf, %22.7’si üçüncü sınıf ve %24.0’ü dördüncü sınıf
öğrencilerden oluşmaktadır. Tüm öğrencilerin ölçekten aldıkları puan ortalaması
244.92±22.96’dır ve ölçeğe verdikleri cevap ortalaması 3.65’tir. Kadın öğrencilerin
ölçekten aldıkları toplam puan (247.15±22.75) erkek öğrencilere göre (240.85±22.90)
anlamlı şekilde yüksektir (p=0.020). Dördüncü Sınıf öğrencilerin ölçekten aldıkları
toplam puan diğer sınıflara oranla anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p<0.001).
Hemşirelik eğitim müfredatında çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili konulara
her sınıfta daha fazla yer verilmesi, özellikle erkek öğrencilerin verilen eğitimlere
daha fazla katılımın sağlanması, öğrenciler üzerinde konuyla ilgili daha fazla
araştırmanın yapılması gerekliliği çıkan sonuçlardandır.
Anahtar Kelimeler: Lisans Eğitimi, Hemşirelik, Öğrenci, Çocuk İstismarı,
İhmal
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KARDİYOPULMONER BYPASS CERRAHİSİNDE HİPERLAKTATEMİ İLE
İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Perfüzyonist Bişar AMAÇ
SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Özet
Kardiyopulmoner bypass (KPB) cerrahisi kalp ve akciğer fonksiyonlarının
devre dışı bırakılarak ekstrakorporeal dolaşım tekniklerinin kullanıldığı açık kalp
cerrahisi tekniğidir. Laktat, doku hipoperfüzyonu ve oksijen ihtiyacının bir belirteci
ve göstergesidir. Bu çalışmada kardiyopulmoner bypass ile koroner arter bypass greft
ameliyatı olan hastalar da postoperatif hiperlaktatemisi olan veya olmayan hastalar
karşılaştırılmıştır. Amaç hiperlaktatemi ile ilişkili faktörleri belirlemektir.
Bu çalışmaya kardiyopulmoner bypass ile koroner arter bypass greft ameliyatı
olan 60 hasta dahil edildi. Hastalardan preoperatif laktat değeri normal düzeyde
olanlar çalışmaya dahil edildi. Operasyona alınan hastaların hiperlaktatemi ile ilişkili
faktörleri araştırıldı. Hastalar kalp-akciğer makinesinden ayrıldıktan hemen sonra
ölçülen kan laktat değerlerine göre 0-3.9 mmol/lt arası olan hastalar
grup1(hiperlaktatemisi olmayan); 4 ve üzeri mmol/lt kan laktat değeri olan hastalar
grup2 (hiperlaktatemisi olan) olarak değerlendirildi. p<0.05'den küçük değerler
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Hastaların hiperlaktatemi ile ilişkili olabilecek
preoperatif, intraoperatif ve postoperatif verileri retrospektif olarak kaydedildi.
Olgular ve operasyon teknikleri homojen olarak belirlendi. Grupların ortalama
laktat düzeyleri arasında anlamlı fark vardı (p<0,05). Hastaların ameliyat sonrası
%50'sinde hiperlaktatemi vardı. Hiperlaktatemi ile ilişkili faktörler: Preoperatif
etkenler; ileri yaş, kadın cinsiyet, preoperatif %EF düşüklüğü, diyabet hastalığı,
hipertansiyon hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
preoperatif düşük hematokrit ve hemoglobin değeri, İntraoperatif etkenler; uzamış
total perfüzyon süresi ve aortik kross klemp süresi, KPB sırasında yapılan kan
replasmanları, KPB sırasında çıkardığı idrar miktarının azlığı, KPB arter basıncı
(ortalama) düşüklüğü, Postoperatif sonuçlar; drenaj kanama miktarı (ml/saat), uzamış
mekanik ventilasyon süresi, yoğun bakım kalış süresi, hastanede kalış süresi, intra
aortik balon pompası desteği anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,05) Hiperlaktatemili
hasta grubunda mortalite daha yüksekti (p<0,05).
Kardiyopulmoner bypass cerrahisi ile ilişkili hiperlaktateminin postoperatif
morbidite ve mortalite ile anlamlı bir ilişkisi vardır. Hiperlaktatemi ile ilişkili
faktörlerin saptanması ve düzeltilmesi ile komplikasyonların ve kötü sonuçların
ortadan kaldırılması sağlanabilir ve sonuçlar iyileştirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner bypass, Perfüzyon, Laktat,
Hiperlaktatemi
FACTORS ASSOCIATED WITH HYPERLACTATEMIA DURING
CARDIOPULMONARY BYPASS SURGERY
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Cardiopulmonary bypass (CPB) surgery is an open-heart surgery technique in
which extracorporeal circulation techniques are used by taking over functions of heart
and lung. Lactate is a marker and indicator of tissue hypoperfusion and oxygen
demand. In this study, patients who underwent coronary artery bypass graft surgery
with cardiopulmonary bypass were compared to patients with or without
postoperative hyperlactatemia. The purpose was to identify the factors associated with
hyperlactatemia.
In the study, 60 patients were included who underwent coronary artery bypass
graft surgery with cardiopulmonary bypass. The ones with normal preoperative lactate
levels were included. Hyperlactatemia related factors of the operated patients were
investigated. According to the blood lactate values measured immediately after the
patients left the heart-lung machine, patients with 0-3.9 mmol/L were evaluated as
group1 (without hyperlactatemia) and patients with 4 or more mmol/L blood lactate
value were considered as group2 (with hyperlactatemia). Values less than p<0.05
were considered statistically significant. Preoperative, intraoperative and
postoperative data of the patients that may be associated with hyperlactatemia were
recorded retrospectively.
Cases and operation techniques were determined homogeneously. There was a
significant difference between the average lactate levels of the groups (p<0.05). Half
of the patients (50%) of the patients had hyperlactatemia after surgery. Factors related
to hyperlactatemia: Preoperative factors: advanced age, female gender, preoperative
low EF%, diabetes, hypertension, chronic kidney failure, chronic obstructive
pulmonary disease, preoperative low hematocrit and hemoglobin value; Intraoperative
factors: prolonged total perfusion time and aortic cross-clamp time, blood
replacements during CPB, low amount of urine output during CPB, lower mean
arterial pressure during CPB; Postoperative results: drainage blood amount (ml/hr.),
prolonged mechanical ventilation time, intensive care stay time, hospital stay time,
intra-aortic balloon pump support were significantly higher (p<0.05). Mortality was
higher in patients with hyperlactatemia (p<0.05).
There is a significant relationship between hyperlactatemia associated with
cardiopulmonary bypass surgery and postoperative morbidity and mortality.
Complications and poor results can be eliminated and results can be improved by
detecting and correcting the factors associated with hyperlactatemia.
Keywords: Cardiopulmonary bypass, Perfusion, Lactate, Hyperlactatemia
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CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİREN HASTALARDA TABURCULUK
EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Kezban KORAŞ SÖZEN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Özet
Hasta sayısının ve hastane maliyetlerinin artması ve bunlara bağlı olarak
maliyetin azaltılmasına yönelik politikalar gereği günümüzde hastaların hastanede
kalış süreleri giderek kısalmaktadır. Bundan dolayı hastalar, iyileşme döneminin
belirli bir kısmını evde ya da bakım evlerinde geçirmektedirler. Bu durumda
hastaların, fizyolojik ve psikolojik olarak öz bakımları için gerekli olan bilgi ve
becerileri hastaneden taburcu olmadan önce kazanmaları gerekmektedir. Bu
bağlamda, hasta bakımının kalitesini artırmak, klinikte tedaviye yönelik olumlu
sonuçlar elde etmek, taburculuk sonrası tedavi ve bakıma yönelik sorunları çözmek ve
hastaneye tekrarlı başvuruları ortadan kaldırmak ve sağlık giderlerini azaltmak adına
taburculuk sürecinin etkili bir şekilde planlaması gerekmektedir.
Günümüzde ise sağlık politikaları, programlar ve destekleyici tedavi ve bakım
yöntemleri temel alınarak taburculuk planlamaları yapılmaktadır.
Taburculuk sürecinin planlanmasındaki önemli bir bölümün taburculuk
eğitimden oluştuğu söylenebilir. Taburculuk eğitimi, hastaların hastaneye yatışı ile
başlayıp, hastaneden ayrılması ile son bulan ve hastaların taburculuk sonrası evde
bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sürekli ve planlı bir eğitim sürecini
kapsamaktadır.
Taburculuk eğitiminin ağrı yönetimi, evde bakım ziyaretlerinin azaltılması,
hastaneye tekrarlı başvuruların azaltılması ve hastanın anksiyete düzeyinin azaltılması
açısından hasta memnuniyeti üzerinde olumlu etkisi vardır.
Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme (Enhanced Recovery After Surgery;
ERAS) protokolünde de taburculuk eğitiminin amaçları ile benzer durumlar
amaçlanmıştır. Bu protokolde ameliyat öncesi dönemde organ fonksiyonlarının
korunması, ameliyata bağlı gelişebilecek stresin azaltılması, ameliyat sonrası
dönemde iyileşme sürecinin hızlandırılması, hastanede yatış süresinin kısalması,
hastane maliyetlerinin azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinde artışın sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hastalıkların tedavisi için kullanılan cerrahi tedavi yöntemi aynı zamanda
birçok komplikasyona neden olabilmektedir.
Ameliyat sonrası olası
komplikasyonların önlenmesi, hastanın en kısa zamanda öz bakımını
gerçekleştirebilmesi ve hasta veya hasta yakınlarının anksiyetesinin giderilmesi için
eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Ameliyat sonrası erken taburculuğa bağlı gelişebilecek
sorunların önlenmesi, hastaneye tekrarlı başvuruların önlenmesi ve maliyetin
azaltılması için hastalara etkili bir taburculuk eğitiminin verilmesi ve ev ziyaretlerinin
gerçekleştirilmesi önerilmektedir.
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Bu derlemede, cerrahi girişim geçiren hastalarda taburculuk eğitiminin önemi
üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Cerrahi Girişim Geçiren Hasta, Taburculuk Eğitimi,
Taburculuk Süreci
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APPENDİKS VERMİFORMİS’İN İNTRAPERİTONEAL DRENAJ
KATETERİNE EVİSSERASYONU: NADİR BİR OLGU SUNUMU
Op. Dr. Tamer AKAY
Bandırma Devlet Hastanesi
Dr. Öğr. Üyesi Metin LEBLEBİCİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Özet
İntraperitoneal drenaj kateteri kullanımı, karın içi kan, sıvı gibi maddelerin
birikmesini önlemek ve ameliyat sonrası anastomoz sızıntısını takip etmek için
uygulanan yöntemlerden biridir. Peritoneal kavite drenajı tartışmalı olmakla beraber,
abdominal cerrahide sıklıkla kullanılır. Nadir olarak literatürde dren kullanımına bağlı
kanama, bağırsak strangülasyonu ve evisserasyon gibi komplikasyonlar bildirilmiştir.
Drenin çekilmesinden sonra gelişen intraabdominal organ evisserasyonları acil cerrahi
müdahale gerektiren bir durumdur. Omentum, ince bağırsak, fallop tüpü, safra kesesi
veya vermiform appendiks gibi birçok organ evissere olabilir. Etiyolojik faktörler
incelendiğinde, hasta hakkında genel rahatsızlık, kronik akciğer hastalıkları, obezite,
artmış karın içi basıncı, diabetes mellitus, steroidler ve sigara içmek gibi ek komorbid
faktörler eviserasyon için zemin hazırlayabilir.
Özellikle 10 mm çapından daha büyük drenaj kateteri kullanılan hastalarda
drenaj kateterine eviserasyonların görülmesine ek olarak, katater çekildikten sonra
drenaj kateteri yerlerinde evisserasyon da nadir olarak görülebilmektedir. Ayrıca 5-10
mm arasındaki açıklıklar paramedyan bölgedeyse, özellikle cilt künt bir cisimle
delinmişse veya bu bölgeden organ çıkarımı yapılmışsa evisserasyon
gelişebilmektedir. Olgu sunumunda 79 yaşında pankreas kanseri nedeni ile pilor
koruyucu pankreatikoduedonektomi yapılan kadın hasta sunuldu. Ameliyat sonrası
beşinci günde dren kateteri çekildikten sonra, kateterin çekildiği bölgede cilt altında
kitle palpe edildi. Hastada görüntüleme tetkikleri sonrası, appendiks vermiformis’in
drenaj kateterinin çekildiği bölgede evissere olduğu saptanması üzerine laparoskopik
apendektomi ve yama ile onarım uygulandı. Sonuç olarak, özellikle 5-10 mm arasında
paramedyan drenajı olan hastalarda drenaj alanlarında eviserasyonun gelişebileceği ve
ileriki yıllarda kesi fıtığı ile başvurabilecekleri akılda tutulmalıdır. Bu hastalarda
laparoskopik apendektomi ve yama ile onarım gibi minimal invaziv yöntemlerin
güvenle uygulanabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Drenaj kateteri, Appendiks vermiformis, Evisserasyon,
Laparoskopi
EVISCERATION OF THE VERMIFORM APPENDIX TO THE
INTRAPERITONEAL DRAIN CATHETER: A RARE CASE REPORT
Abstract
The use of intraperitoneal drainage catheter is one of the methods applied to
prevent the accumulation of materials such as intraabdominal blood, fluid and to
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follow anastomosis leakage after surgery. Although peritoneal cavity drainage is
controversial, it is frequently used in abdominal surgery. Rarely, complications such
as bleeding, intestinal strangulation and evisceration have been reported in the
literature due to the use of drains. Intraabdominal organ eviscerations that develop
after drainage is a condition that requires urgent surgical intervention. In many organs
such as omentum, small intestine, fallopian tube, gallbladder or vermiform appendix,
evisceration can develop. When the etiological factors are analyzed, additional
comorbid factors such as general indisposition about the patient, chronic lung
diseases, obesity, increased intraabdominal pressure, diabetes mellitus, steroids and
smoking may set the stage for evisceration.
In addition to the evisceration of the drainage catheter, especially in patients
with a drainage catheter larger than 10 mm in diameter, evisceration of the drainage
catheter sites can be seen rarely after catheter removal. In addition, if the entry points
between 5-10 mm are in the paramedian area, especially if the skin is pierced with a
blunt tool or an organ is removed from this area, evisceration can develop. In this case
report, a 79-year-old female patient undergoing pyloric protective
pancreaticoduedonectomy due to pancreatic cancer was presented. On the fifth day
after the operation, after the drain catheter was removed, a mass under the skin was
palpated in the area where the catheter was removed. After imaging tests,
laparoscopic appendectomy and mesh repair were performed after appendix
vermiformis was detected to develop evisceration in the area where the drainage
catheter was removed. In conclusion, it should be kept in mind that especially in
patients with a paramedian drain between 5-10 mm, evisceration may develop in the
drainage areas and they may apply with an incisional hernia in the following years. It
is thought that minimally invasive methods such as laparoscopic appendectomy and
mesh repair can be applied safely in these patients.
Keywords: Drainage catheter, Appendix vermiformis, Evisceration,
Laparoscopy.
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HEMOROİD HASTALIĞINDA MİNİMAL İNVAZİV TEDAVİ SEÇENEĞİ
OLARAK LAZER PROSEDÜRÜ
Dr. Öğr. Üyesi Yasin Duran
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Özet
Hemoroidal hastalık(HH) tedavisi hala tartışmalıdır. Ameliyat sonrası ağrı ve
diğer rahatsızlık veren komplikasyonlar halen önemli sorun teşkil etmektedir. Bu
nedenle son yıllarda ağrısız tedavi arayışı çeşitli daha az invaziv tekniklerin ortaya
çıkmasına ve yaygınlaşmasına yol açmıştır. Hemoroid lazer prosedürü(HeLP),
hemoroid pakelerinin diyot lazerle büzülmesini sağlayarak HH tedavisinde kullanılan
minimal invaziv bir prosedürdür. Bu çalışmanın amacı II-III derece hemoroidli
hastalarda HeLP’nün postoperatif ağrı, rahatsızlık hissi ve diğer komplikasyonları
üzerine etkinliğini analiz etmektir. Çalışmaya 17 hasta(11 erkek, 6 kadın) dahil
edildi. II-III derece hemoroidli hastalara 1470 nm diyot lazer kullanılarak bir HeLP
tedavisi uygulandı. Ameliyat süresi, ameliyat sonrası ağrı ve komplikasyonlar,
semptomların düzelmesi ve günlük aktiviteye dönüş süresi retrospektif olarak
değerlendirildi. Ameliyattan sonra ortalama 18.588(5-36) ay takipte postoperatif ağrı,
rahatsızlık hissi, kanama, komplikasyonlar ve hemoroid nüksü değerlendirildi.
Ortalama ameliyat süresi 22.941(13-32) dakika oldu. Hastalarda herhangi bir
intraoperatif komplikasyon gelişmedi. Vizüel analog skala(VAS) ile değerlendirilen
postoperatif ağrı skoru son derece düşük olarak tesbit edildi. Ortalama VAS skoru(010) operasyon sonrası 6 saatte 1.058, 1 gün sonra 0.588, 3 gün sonra 0.176 olarak
tesbit edildi. 7, 14, 21, 30 günlerde ise ağrı olmadığı görüldü. Bu nedenle analjezik
ilaçlar sadece lüzumu halinde uygulandı. Postoperatif spontan kanama ve ödem ilk
gün bir hastada oldu, üçüncü günden itibaren kanama ve ödem olmadı. Hastaların
operasyondan sonra hastanede yatış süresi ortalama 19.47(17-23) saat oldu. Hastaların
tamamı ameliyattan 2 gün sonra günlük aktivitelerine döndü. Ortalama 18.588 aylık
takip periyodunda 2 hastada (% 11.764) nüks görüldü. Takip süresinde anal fissür,
fistül , abse, enfeksiyon, anal stenoz, inkontinens, ektropion gibi komplikasyonlar
hiçbir hastada görülmedi. Hastalara yapılan Likert tipi memnuniyet anketi ile
tamamının HeLP prosedüründen memnun olduğu görüldü. HeLP çok düşük bir
postoperatif ağrı ve rahatsızlık oranları ve hastanede yatış süresinin kısa olması
nedenleri ile , HH tedavisinde ağrısız ve minimal invaziv bir teknik olarak
düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Hemoroid hastalığı, postoperatif ağrı, lazer, postoperatif
kanama
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LASER PROCEDURE AS A MINIMALLY INVASIVE TREATMENT OPTION IN
HEMORRHOID DISEASE
Abstract
The treatment of hemorrhoidal disease(HD) is still controversial. After
surgery, pain and other uncomfortable complications still pose a significant problem.
Therefore, the search for painless treatment in recent years has led to the emergence
and popularization of various less invasive techniques. The hemorrhoid laser
procedure(HeLP) is a minimally invasive procedure used in the treatment of HH by
allowing hemorrhoid packets to shrink with a diode laser. The aim of this study was
to analyze the effectiveness of help on postoperative pain, discomfort and other
complications in patients with grade II-III hemorrhoids. 17 patients(11 men, 6
women) were included in the study. Patients with grade II-III hemorrhoids were
treated with a 1470 nm diode laser. The duration of surgery, post-operative pain and
complications, recovery of symptoms and return to daily activity were evaluated
retrospectively. Postoperative pain, discomfort, bleeding, complications and
hemorrhoid recurrence were evaluated after an average of 18.588(5-36) months of
follow-up. The average operating time was 22,941(13-32) minutes. Patients did not
develop any intraoperative complications. The postoperative pain score, which was
evaluated with visual analog scale(VAS), was found to be extremely low. The mean
VAS Score(0-10) was 1.058 at 6 hours after the operation, 0.588 after 1 day and 0.176
after 3 days. On 7, 14, 21, 30 days, there was no pain. Therefore, analgesic drugs were
administered only if necessary. Postoperative spontaneous hemorrhage and edema
occurred in one patient on the first day, bleeding and edema did not occur from the
third day. The average length of hospitalization of patients after the operation was
19.47(17-23) hours. All patients returned to their daily activities 2 days after surgery.
In an average follow-up period of 18,588 months, 2 patients (11,764%) had relapses.
Complications such as anal fissure, fistula , abscess, infection, anal stenosis,
incontinence, ectropion were not observed in any patient during the follow-up period.
The Likert-type satisfaction survey conducted on the patients showed that they were
all satisfied with the HeLP procedure. With very low postoperative pain and
discomfort rates and a short duration of hospitalization , HD treatment can be
considered as a painless and minimally invasive technique.
Keywords: hemorrhoid disease, postoperative pain, laser, postoperative
bleeding
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LİPOM AMELİYATI OLAN BİREYLERDE AĞRI VE ANKSİYETEYİ
AZALTMADA SANAL GERÇEKLİK VE TERAPÖTİK İLETİŞİM
TEKNİKLERİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Dr. Saliha Bozdoğan Yeşilot
Çukurova Üniversitesi
Uzman Hemşire Hatice Çiftçi
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Arş.Gör. Dr. Mehmet Kemal Yener
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özet
Günübirlik cerrahi, ameliyat gerçekleştirildikten sonra, hastaların aynı gün
içinde evlerine gönderildikleri cerrahi prosedürdür. Günübirlik cerrahi işlemlerin
sıklığı ülkelere göre değişmekle birlikte tüm cerrahi işlemlerin yaklaşık %65-70’ini
oluşturduğu bildirilmektedir. Bu işlemlerin yapıldığı hastalarda ağrı ve anksiyetenin
yönetimi önemli bir sağlık bakım konusudur. Sanal gerçeklik bu amaçla yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Bu araştırmanın amacı sanal gerçeklik gözlüğüyle video izleme ile terapötik
iletişim tekniklerinin birlikte kullanılmasının lokal anestezi ile lipom ameliyatı olan
bireylerde ağrı ve anksiyete üzerine etkisini değerlendirmektir.
Randomize kontrollü bir araştırmadır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik
kurul ve kurum izni alınmıştır. Müdahale grubuna işlem sırasında sanal gerçeklik
gözlüğü ile video izletilirken terapötik iletişim tekniği kullanılmış, kontrol grubu
hastanede yapılan rutin tedaviyi almıştır. Veriler 15 Mart 2019-15 Eylül 2019 tarihleri
arasında kişisel bilgi formu, nümerik ağrı skalası ve durumluk kaygı ölçeği
kullanılarak toplanmıştır. Toplamda 220 hasta değerlendirilmiş ve araştırmaya alınma
kriterlerini karşılayan ve kabul eden 100 hasta ile araştırma tamamlanmıştır.
Örneklem
güç analizi yapılarak GPower 3.1 programı kullanılarak
hesaplanmıştır.Verilerin analizinde; Shapiro Wilk testi, Student’s t test, Repeated
Measurements ANOVA, Chi-Squared testi kullanılmıştır. İstatistik anlamlılık seviyesi
0,05 olarak alınmıştır ve verilerin analizi SPSS 21 paket programında yapılmıştır.
Araştırma yaş ortalaması 41.29±13.26 olan 37 kadın, 63 erkek olmak üzere
toplam 100 birey ile tamamlanmıştır. Müdahale ve kontrol grubunun ağrı düzeylerinin
değişiminin gruplara göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,001). Müdahale ve
kontrol grubu arasında işlem sırası, işlemden 15 dakika sonra ve işlemden 60 dakika
sonra ağrı ölçümleri ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (sırayla;
p<0,001; p=0,016; p=0,010). Müdahale ve kontrol grubunun durumluk kaygı ölçeği
puan ortalaması değişimi gruplara göre farklılık göstermediği belirlenmiştir
(p=0,190). Ancak müdahale ve kontrol grubu arasında işlemden 60 dakika sonra
durumluk kaygı ölçeği puan ortalamaları bakımından anlamlı bir farklılık olduğu
bulunmuştur (p=0,027). Müdahale ve kontrol grubunun sistolik (p=0,478) ve
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diyastolik kan basıncı (p=0,316), nabız (p=0,189) ve solunum (p=0,267) sayılarının
ortalamaları arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır.
Lokal anestezi ile lipom ameliyatı uygulanan bireylerde sanal gerçeklik
gözlüğüyle video izletilmesi sırasında terapötik iletişim tekniğinin kullanılmasının
ağrı ve anksiyete düzeyini azalttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Lipom, Sanal gerçeklik, Terapötik iletişim, Ağrı,
Anksiyete
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SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ İLE DİKKATİN BAŞKA YÖNE
ÇEKİLMESİNİN ÇOCUĞU SÜNNET OLACAK ANNELERİN ANKSİYETE
DÜZEYİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ BİR ÇALIŞMA
Arş.Gör.Dr. Saliha Bozdoğan Yeşilot
Çukurova Üniversitesi
Uzman Hemşire, Hatice Çiftçi
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzman Dr. Zerrin Özçelik
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özet
Sünnet en sık yapılan cerrahi girişimdir. Dünya genelinde 15 yaş üstü
erkeklerin yaklaşık %30'unun sünnet edildiği, bunların üçte ikisinin Müslüman
olduğu tahmin edilmektedir. Sünnet günübirlik cerrahide yapılmaktadır. Günübirlik
cerrahi işlemler kısa sürmesi ve basit cerrahi işlem gibi görülmesine rağmen, işlemin
kendisi, anesteziye ilişkin korku, çocuğa dair kaygılar gibi nedenlerle anne-babalarda
orta düzeyde anksiyete yarattığı çalışmalarda gösterilmiştir.
Çocuğu sünnet olacak annelere sanal gerçeklik gözlüğü ile video izletilerek
dikkatin başka yöne çekilmesinin sünnet işlemi sırasında beklerken annelerde oluşan
anksiyete üzerine etkisinin değerlendirilmesidir.
Randomize kontrollü müdahale çalışmasıdır. Çalışma 15 Nisan 2019-30
Haziran 2019 tarihleri arasında tek merkezde 30 müdahale ve 30 kontrol olmak üzere
60 birey ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğü, güç analizi yapılarak GPower
3.1 programı kullanılarak hesaplanmıştır.Araştırmada müdahale grubuna sanal
gerçeklik gözlüğü ile video izletilmiştir. Veriler kişisel bilgi formu, yüz kaygı skalası
ve durumluk kaygı ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ön test ve son test düzende
toplanan verilerin değerlendirilmesinde; sürekli değişkenlerin normallik kontrolü
Shapiro Wilk testi ile yapılmıştır. Normal dağılıma uygunluk gösteren değişkenler
için müdahale ve kontrol grubu arasındaki ortalama farklarının karşılaştırmasında
Student’s t test, normal dağılıma uygunluk göstermeyen değişkenlerde ise müdahale
ve kontrol grubu arasındaki medyan farkının tespitinde Mann Whitney U test
kullanılmıştır. Bütün analizlerde istatistik anlamlılık seviyesi 0,05 olarak alınmıştır.
Çalışma tamamı evli ve yaş ortalaması 31.57±6.37 olan 60 kadın ile
tamamlanmıştır. Müdahale ve kontrol grubunun yüz kaygı skalası puan ortalaması
değişimi gruplara göre farklılık göstermektedir (p<0,001). Müdahale grubunda ön
test(8.87±1.25) ve son test (3.53±1.72) yüz kaygı skalası puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark vardır (p<0,001). Müdahale ve kontrol grubunun nabız değişimi
gruplara göre farklılık göstermektedir (p=0,005). Müdahale grubunda ön
test(94.07±16.47) ve son test (79.77±12.90) nabız ölçümleri arasında anlamlı bir fark
vardır (p<0,001).
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Sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak dikkatin başka yöne çekilmesi çocuu
sünnet yapılırken annelerde oluşan anksiyetenin azaltılmasında etkilidir. Farklı
gruplarda ileri araştırmalar önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Sünnet, Sanal Gerçeklik, Anksiyete
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PERİTONİTLİ KARINDA YAPILAN KOLON ANASTOMOZUNDA
BÜYÜME FAKTÖRLÜ KOLLAJEN İLE ANTİBİYOTİKLİ KOLLOJENİN
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Aykut Yıldırım
Selman Alkan
Murat Çakır
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Özet
Cerrahi tekniklerin ilerlemesine rağmen kolorektal cerrahide anastomoz
kaçağının önemi devam etmektedir. Bu alanda yapılan tüm çalışmalara ve teknik
ilerlemelere rağmen ideal bir yöntem bulunamamıştır. Bu çalışmada amacımız
peritonitli karında anastomoz iyileşmesini hızlandırmak için fibroblast büyüme
faktörlü kollajen(FBF-K) ile antibiyotikli kollojeni(AB-K) kullanmaktı.
Çalışma etik kurul onayı alınarak deneysel hayvan çalışması olarak planlandı.
Yedişerli üç gruba ayrılarak 1. grup kontrol, 2. grup fibroblast büyüme faktörlü
kollajen grubu ve 3. grup antibiyotikli kollojen grubu olarak belirlendi. Anestezi
altında ileoçekal bileşkenin 4-5 cm distalinden kolon lümenin %50 sinde fazlasında
lümen açılarak defekt oluşturuldu. Yirmi dört saat sonra primer anastomoz yapıldı.
İkinci grupta anastomoz hattı FBF-K içeren örtü ile kaplandı. Üçüncü grupta
anastomoz hattı AB-K içeren materyalle ile kaplandı. Postoperatif 7. günde deney
sonlandırılarak anastomoz patlama basıncı, doku hidroksiprolin düzeyi ve
histopatolojik değerlendirilmesi yapıldı.
Deney grubunda patlama basıncı daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel
olarak anlamlı değildi. İkinci ve üçüncü gruplarda vasküler proliferasyon ve
fibroblastik aktivitenin kontrol grubundan daha iyi olduğu görüldü. Hidroksiprolin
değeri deney gruplarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlıydı.
Anastomoz iyileşmesini daha güvenli hale getirmek için özellikle anastomoz
kaçağı nedeniyle enfeksiyona yatkın olgularda FBF-K ile AB-K uygulanabileceğini
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Peritonit,kolon,anastomoz,kaçak,kollajen
COMPARİSON OF THE EFFİCACY OF COLLAGEN WİTH GROWTH FACTOR
AND ANTİBİOTİC COLLAGEN İN COLONİC ANASTOMOSİS İN
ABDOMİNAL WİTH PERİTONİTİS
Abstract
Although surgical techniques development, the importance of anastomosis
leakage continues in colorectal surgery. Despite all the studies and technical advances
in this area, an ideal method has not been found. In this study, our aim was to use
fibroblast growth factor collagen (FBF-K) and antibiotic collagen (AB-K) to
accelerate anastomosis healing in peritonitis.
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The study was planned as an experimental animal study with the approval of
the ethics committee. Divided into three groups of seven, the first group was
determined as the control, the second group as the fibroblast growth factor collagen
group and the third group as the antibiotic collagen group. The defect was created by
opening the lumen in 50% of the colon lumen more than 4-5 cm distal of the ileocecal
junction under anesthesia. Twenty-four hours later, primary anastomosis was
performed. In the second group, the anastomosis line was covered with a cover
containing FBF-K. In the third group, the anastomosis line was covered with material
containing AB-K. On the 7th postoperative day, the experiment was terminated and
anastomosis burst pressure, tissue hydroxyproline level and histopathological
evaluation were performed.
Although the bursting pressure was higher in the experimental group, it was
not statistically significant. In the second and third groups, vascular proliferation and
fibroblastic activity were found to be better than the control group. The
hydroxyproline value was statistically significant in the experimental groups
compared to the control group.
In order to make anastomosis healing safer, we think that ABF-K can be
applied with FBF-K especially in cases prone to infection due to anastomosis leakage.
Keywords: Peritonitis, colon, anastomotic leak, collagen
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OUTCOMES OF HYBRID ROBOTIC VENTRAL HERNIA REPAIR FOR
COMPLEX INCISIONAL HERNIAS
Fahri GOKCAL
Tufts University
Hakan SEYIT
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital
Abstract
Hybrid robotic ventral hernia repair (hrVHR) is adopted for large incisional
hernias, which present particular difficulty in terms of dissection of attenuated anatomical
layers and approximation of the fascia before mesh deployment. This study aimed to
evaluate the results of hrVHR, including patient-reported outcomes (PROs).
A retrospective review of a prospectively collected database of hrVHR cases
performed between February 2013 and April 2020 was performed.Short- and long-term
postoperative complications were reviewed according to the Clavien-Dindo classification
and the Comprehensive Complication Index (CCI®). Preoperative and postoperative the
European Hernia Quality of Life (EuroQoL) questionaries’ results were compared using
the Wilcoxon signed-rank test.
Eighteen hrVHR were included in the study. A bilateral transversus abdominis
release (TAR) was required in 16 (88.9%) patients, whereas a unilateral TAR was
required in 2 (11.1%) patients. All postoperative complications were low-grade (ClavienDindo grade-I and grade-II), except for one patient who experienced a grade-IVa
complication (acute kidney injury without the requirement of dialysis). The median CCI®
score was 0 (min-max: 0-49.9).None of the patients experienced hernia recurrence during
the mean postoperative follow-up of 312 days (min-max: 61-986). Statistically significant
improvements were noted in all domains of EuroQoL assessments(p<0.05).
The hrVHR allows for the repair of complex ventral hernias, combiningthe
advantages of both minimally invasive surgery and open approaches. It also allows
refraining from highly morbid large incisions, which would have done in open
approaches alone. This study demonstrated improvement of pain, restriction of activity
and cosmetic concerns in PROs.
Keywords: Robotic surgery, Hernia, Quality of life
KOMPLEKS İNSİZYONEL HERNİLERDE HİBRİD ROBOTİK VENTRAL HERNİ
ONARIMININ SONUÇLARI
Özet
Hibridrobotik ventral hernionarımı (hrVHO), zayıflamış anatomic tabakaların
diseksiyonu ve meş yerleştirmeden önceki fasyanın yaklaştırılması açısından özellikle
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zorluk çekilen büyük insizyonel herniler için uygulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
hasta tarafindan bildirilen raporları da içeren hrVHO sonuçlarını sunmaktır.
Şubat 2013-Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen hrVHO olgularının
prospektif olarak toplandığı very tabanının retrospektif incelemesi yapıldı. Kısa ve uzun
dönem postoperative komplikasyonlar Clavien-Dindo (CD) sınıflamasına ve kapsamlı
komplikasyon indeksine (KKI) göregözden geçirildi. Preoperatif ve postoperative Avrupa
Herni Yaşam Kalitesi (EuroQoL) sorularının sonuçları Wilcoxon signed rank testi ile
karşılaştırıldı.
Çalışmaya hrVHO yapılan on sekiz hasta dahil edildi. 16 (%88.9) hastada
bilateral transverses abdominis salınımı (TAR), 2 (%11.1) hastada tek taraflı
TARgerekiyordu. CD grade-IVa komplikasyonu olan bir hasta hariç (diyaliz gerekmeyen
akut böbrek hasarı), postoperatif tüm komplikasyonlar düşük dereceli (CD grade-I ve
grade-II) idi. Medyan KKI skoru 0 idi (min-maks: 0-49.9). Hastaların hiçbirinde 312
günlük ortalama postoperative takip sırasında herni rekürrensi görülmedi (Aralık: 61986gün). EuroQoL değerlendirmelerinin tüm alanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark
kaydedildi (p<0.05).
Hibridrobotik ventral herni onarımı hem minimal invaziv cerrahinin hem de açık
yaklaşımların avantajlarını birleştirerek kompleks ventral hernilerin onarılmasına izin
verir. Ayrıca, tek başına açık yaklaşımlarda yapılacak olan son derece morbid büyük
insizyonlardan kaçınmaya da izinverir. Bu çalışma, hasta tarfından bildirilen raporlard
aağrı, aktivite kısıtlanması ve kozmetik kaygılarda iyileşme olduğunu göstermektetir.
Anahtar Kelimeler: Robotik cerrahi, Herni, Yaşam kalitesi

Kongre Özet Kitabı

5-7 Haziran 2020

https://www.inbak.org/

76

ULUSLARARASI HARRAN SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Şanlıurfa,
TÜRKİYE

EMERGENT LAPAROSCOPIC VENTRAL HERNIA REPAIR FOR
INCARCERATED PRIMARY VENTRAL AND INCISIONAL HERNIAS
Hakan SEYIT
Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital
Abstract
Emergent hernia repairs are usually performed with open approaches by many
surgeons. The role of laparoscopy in the management of incarcerated ventral hernia needs
to be evaluated. This study presentsthe outcomes of the laparoscopic repair of
incarcerated primary ventral and incisional hernias over a 4-year period.
A retrospective review of the records of patients undergoing emergent
laparoscopic ventral hernia repair (ELVHR)betweenJanuary 2015andDecember 2018 was
performed. The patient demographics, perioperative data, and postoperative
complications were assessed. Complications were assessed with the Clavien-Dindo
Classification (CD) and the Comprehensive Complication Index (CCI®) scoring systems.
Twenty-four patients who underwentELVHR were identified. The mean
APACHEE score was 3 (range: 0-6). All procedures were performed with
laparoscopicintraperitoneal onlay mesh (IPOM) repair, except one case required a sutured
tissue repair (withoutmesh) due to suspected contamination secondary to small bowel
strangulation. None of the procedures required conversion to an open approach. The
contents of the hernial sacs wereincarcerated omentum (21 patients), small bowel (3
patients), large bowel (1 patient). Of these, 3 patients presentedwith signs of acute smallbowel obstruction. Themean size of the hernia defect was 10.8 cm2(range: 1.8-62.3 cm2)
and the meansize of the mesh used was 145.7 cm2 (range: 36-375cm2). The mean
operative time was 121 min. (range: 60-240 min). Inadvertent small bowel injury
occurred in twopatients during bowel reduction and adhesiolysis, and was repaired
laparoscopically. The average postoperativehospital stay was 2 days (range: 0–6 days).
Postoperativecomplications occurred in 6 (25%) patients. Of these, CD grade-1, grade-2,
and grade-3 complications were in 2 patients for each. The range of CCI® score was 034.8. No hernia recurred during a meanfollow-up of 29 ± 14.7 months (range 3.9-61.8
months).
The absence of conversion to laparotomy, minimal perioperative morbidity rates,
and no recurrenceall support the feasibility and safety of the LVHR in the emergent
setting. However, further prospective multicenter studies with longer-term follow-up are
needed to prove the real value of emergent LVHR.
Keywords:Laparoscopy, IPOM, Incisional hernia, Ventral hernia, Emergency,
Incarceration
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BOĞULMUŞ PRİMER VENTRAL VE İNSİZYONEL HERNİLERDE ACİL
LAPAROSKOPİK VENTRAL HERNİ ONARIMI
Özet
Acil fıtık onarımları genellikle birçok cerrah tarafından açık yaklaşımlarla yapılır.
Boğulmuş ventral herni tedavisinde laparoskopinin rolü değerlendirilmelidir. Bu çalışma,
boğulmuş primer ventral ve insizyonel hernilerde 4 yıllık bir süre boyunca uygulanan
laparoskopik onarımların sonuçlarını sunmaktadır.
Ocak 2015-Aralık 2018 tarihleri arasında acil laparoskopik ventral herni onarımı
(ALVHO) yapılan hastaların kayıtlarının retrospektif bir incelemesi yapıldı. Hasta
demografisi, perioperatif veriler ve postoperatif komplikasyonlar değerlendirildi.
Komplikasyonlar Clavien-Dindo Sınıflandırması (CD) ve kapsamlı komplikasyon indeksi
(CCI®) skorlama sistemleri ile değerlendirildi.
ALVHO uygulanan yirmi dört hasta tespit edildi. Ortalama APACHEE skoru 3
idi (Aralık: 0-6).Tüm prosedürler laparoskopik intraperitoneal onlay mesh (IPOM)
onarımı ile yapıldı, ancak bir olgu ince bağırsak boğulmasına sekonder kontaminasyon
şüphesi nedeniyle dikiş onarımı (mesh olmadan) gerektirdi.Prosedürlerin hiçbiri açık bir
yaklaşıma dönüştürme gerektirmedi. Herni keselerin içeriği omentum (21 hasta), ince
bağırsak (3 hasta), kalın bağırsak (1 hasta) idi.Bunlardan 3 hasta akut ince bağırsak
tıkanıklığı belirtileri vardı. Herni defektlerinin ortalama boyutu 10.8 cm2(Aralık: 1.8-62.3
cm2) ve kullanılan meşlerin ortalama boyutu 145.7 cm2 (Aralık: 36-375 cm2)
idi.Ortalama ameliyat süresi 121 dk idi. (Aralık: 60-240 dk).Bağırsak redüksiyonu ve
adeziyoliz sırasında iki hastada yanlışlıkla ince bağırsak yaralanması meydana geldi ve
laparoskopik olarak onarıldı.Ortalama postoperatif hastanede kalış süresi 2 gündü
(Aralık: 0-6 gün).6 (%25) hastada postoperatif komplikasyonlar gözlendi.BunlarCD
grade-1, grade-2 ve grade-3 komplikasyonlardı ve her biri ikişer hastada saptandı. KKI
skoru aralığı 0-34.8 idi. Ortalama29 ± 14.7aylık (Aralık:3.9-61.8ay) takipte herni nüksü
gözlenmedi.
Laparotomiye dönüşüm olmaması, minimal perioperatif morbidite oranları ve
nüks olmaması, acil ortamda LVHO’nun uygulanabilirliğini ve güvenliğini
desteklemektedir. Bununla birlikte, ELVHO’nun gerçek değerini kanıtlamak için daha
uzun süreli takip ile daha ileri prospektif çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler:Laparoskopi, IPOM, İnsizyonel herni, Ventral herni, Acil,
Boğulma
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GİNGİVAL DEPİGMENTASYON YÖNTEMİ İLE GÜLÜŞ ESTETİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Osman Fatih ARPAĞ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Özet
Gingival pigmentasyon, melanoblast hücreleri tarafından salınan melanin
granüllerinin birikimi sonucu meydana gelen, yaygın ve düzensiz kenarlı kahverengi
ve siyah yamalar şeklinde gingivada gözlenen bir klinik durumdur. Sebepleri arasında
genetik faktörler, endokrin hastalıklar (Addison hastalığı), malign neoplazmlar kadar
metalik etkenler ve sigara sıralanabilir. Gingival pigmentasyonun gözlendiği
vakalarda dişetinin koyu rengi gülüş estetiğini olumsuz etkilemektedir. Gingival
depigmentasyon bistüri ile kazıma, serbest dişeti grefti, elektrocerrahi, kriyocerrahi,
airflow ve lazer gibi yöntemler ile melanotik alanların uzaklaştırıldığı işlemdir. Bu
çalışmadaki amacımız, alt ve üst çenedeki yaygın pigmentasyon sahalarının bistüri
yardımıyla tedavisini sunmak ve 3 aylık sonuçlarını ortaya koymaktır.
32 yaşında kadın hasta dişetinde renklenme şikâyeti ile kliniğimize başvurdu.
Ağız içi muayenesinde maksilla ve mandibulada, anteriordan posteriora doğru uzanan
yaygın pigmentasyon sahaları gözlendi. Yaklaşık 10 yıldır, günde 20 adet sigara içtiği
bilinen hastanın rahatsızlığının büyük oranda sigara kaynaklı geliştiği
düşünülmekteydi. Gülüş hattındaki varlığı ile estetik sorunlara yol açan klinik
tablonun tedavisi için gingival depigmentasyon cerrahisi planlandı. İki farklı randevu
gününde, maksilla ve mandibuladaki 1. molar dişlerin meziyal yüzlerine kadar
lidokain ile infiltrasyon anestezi yapıldı. Gingivektomi bıçağı ile pigmente sahalar
kazınarak dişeti içerisindeki tuzaklanmış pigmentler açığa çıkarıldı. Kazıma işlemi
büyük oranda gingival epitel ve kısmen bağ doku ile sınırlandırıldı. Pigment
gözlenmeyene kadar cerrahi alana dâhil bütün yüzeylerde işleme devam edildi.
Hastaya baharatlı, tuzlu, sıcak gıdalarla beslenmemesi gerektiği hatırlatılarak, ağrı
kesici ve gargara ( % 0,12 klorheksidin glukonat) bir hafta süre ile reçete edildi.
Yer yer nüks gözlense de, bistüri cerrahisi ile gerçekleştirilen gingival
depigmentasyon cerrahisinin 3 aylık sürede gülüş estetiğine önemli katkılar sunduğu
sonucuna varılmıştır. Nüksün genetik kaynaklı olduğu düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Melanin pigmentasyonu, periodontal cerrahi, gülüş
estetiği
SMILE AESTHETICS WITH GINGIVAL DEPIGMENTATION SURGERY
Abstract
Gingival pigmentation is a clinical condition characterized by the
accumulating of melanin granules in the epithelium layer of the gingiva. Melanin
granules are secreted by melanoblasts, causing the appearance of gingiva as localized
or generalized, irregularly shaped brown or black patches. It may derived from
genetic, endocrinal problems like Addison’s disease, malignant neoplasms (melanoma
and Kaposi’s sarcoma), drug or metallic factors and smoking. The dark-coloured
gingiva affects negatively on smile aesthetic. Gingival depigmentation is a plastic
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periodontal surgery performed by scalpel, free gingival graft, electro surgery,
cryosurgery, air flow and laser surgery, by which melanotic areas are eliminated. Our
aim in this study is to present the treatment of common pigmentation sites in the
maxilla and mandible using a scalpel and to reveal the results of 3 months.
A 32-year-old female patient applied to our clinic with a complaint of colour
in the gingiva. In the oral examination, generalize pigmentation sites extending from
the anterior to the posterior were observed in both maxilla and mandible. It was
thought that the discomfort of the patient, who was known to smoke 20 cigarettes a
day for approximately ten years, was mostly caused by smoking. Following a threemonth smoking cessation period, gingival depigmentation surgery was planned for the
treatment of the pigmentation that caused aesthetic problems with its presence in the
smile line. In the two different appointment days for the surgery, infiltration
anaesthesia was performed with lidocaine up to the mesial aspects of the first molar
teeth in the maxilla and mandible. The dark-pigmented areas were scraped with a
gingivectomy blade, and the trapped pigments in the gingiva were exposed. The
procedure was largely limited to the gingival epithelium and partially connective
tissue. The scraping was continued on all surfaces until the pigment was not observed.
During the healing process, the patient was recommended not to eat spicy, salty, hot
foods, and an analgesic and a mouthwash (0.12% chlorhexidine gluconate) were
prescribed for a week.
It is concluded that the gingival depigmentation performed with scalpel
surgery provides significant contributions to smile aesthetics in 3 months, even if
slight relapse is observed. The recurrence is thought to be genetic in origin.
Keywords: Melanin pigmentation, periodontal plastic surgery, smile
aesthetics
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MANDİBULADA KİST BENZERİ GENİŞ LEZYONUN CERRAHİSİZ
ENDODONTİK TEDAVİSİ: 4 YILLIK TAKİP
Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YILMAZ ÇIRAKOĞLU
Karabük Üniversitesi
Özet
Pulpa boşluğunun bakteriyel enfeksiyonları ve pulpa hastalıkları periapikal
lezyonla sonuçlanabilmektedir. Endodontik tedavinin başlıca amacı enfektif dokuların
elimine edilmesi için kök kanallarının temizlenmesi ve şekillendirilmesidir. Bu
nedenle tüm inflamatuar periapikal lezyonlar öncelikle cerrahi olmayan yöntemlerle
(ortograd kök kanal tedavisi) tedavi edilmelidir.
Bu vaka raporunun amacı kist benzeri geniş periapikal lezyonu bulunan
hastanın cerrahi olmayan endodontik tedavi ile iyileşmesini bildirmektir. 45 yaşında
erkek hasta kliniğimize protez yaptırma isteğiyle başvurdu. Alınan rutin panoramik
radyografide sol alt mandibular bölgede kist benzeri geniş lezyon saptandı. 37
numaralı dişte geniş bir amalgam dolgu, 36 numaralı dişin ise distalinde çürük
mevcuttu. Hastada herhangi bir ağrı, şişlik hikayesi yoktu. Vitalite testi yapıldığında
37 nolu dişin devital, bölgedeki diğer dişlerin ise vital olduğu tespit edildi. 36 nolu
dişe restoratif tedavi, 37 nolu dişe ise kanal tedavisi yapılması planlandı. Lokan
anestezi altında dişe rubber-dam uygulanarak giriş kavitesi açıldı. Kanalların
temizlenmesi ve şekillendirilmesi döner Ni-Ti aletlerle, irrigasyonu ise % 5,25
NaOCI, % 17 EDTA ve % 2 CHX ile gerçekleştirildi. Kemomekanik preparasyon
sonrası kök kanallarına kanal içi medikaman patı (kalsiyum hidroksit) yerleştirildi. 2
hafta sonra hasta kontrole geldiğinde dişte herhangi bir semptom yoktu. Kanallar
güta-perka ve rezin içerikli pat ile soğuk lateral kompaksiyon yöntemiyle dolduruldu.
Daha sonra diş kompozit dolgu maddesi ile restore edildi.
Hasta 6 ay, 1 yıl ve 4 yıllık sürelerle takip edildi. Kontrol randevularında,
hasta herhangi bir enfeksiyon ya da fistül ağzı kanıtı olmadan asemptomatikti ve
radyografik değerlendirme yeni kemik dokusu oluşumunu ve radiküler enfeksiyonun
çözüldüğünü gösterdi. 4 yıllık kontrolde ise radyografik değerlendirmede lezyonun
tamamen iyileştiği görüldü. Bu olgu sunumu geniş ve kist benzeri lezyonların
tedavisinde öncelikle cerrahi olmayan yöntemlerin uygulanması gerektiği görüşünü
desteklemektedir. Benzer lezyonların tedavisi sadece ortograd kök kanal tedavisi ile
başarıyla gerçekleştirilebilir. Cerrahi yöntemler sadece kök kanal tedavisi ile lezyonda
ve hastanın semptomlarında iyileşme olmadığı durumlarda uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: periapikal lezyon, endodontik tedavi, kist, enfeksiyon
NONSURGICAL ENDODONTİC TREATMENT OF A CYST-LIKE WIDE
LESION IN MANDIBULA: 4-YEAR FOLLOW-UP
Abstract
Bacterial infections and pulp diseases of the pulp cavity can result in
periapical lesions. The main purpose of endodontic treatment is to clean and shape the
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root canals to eliminate infective tissues. Therefore, all infectious periapical lesions
should be treated primarily by non-surgical methods (orthograde root canal
treatment).
The purpose of this case report is to state the treatment of a patient with a wide
cyst-like periapical lesion by non-surgical endodontic treatment. A 45-year-old male
patient referred to our clinic with the request of having a prosthesis. Routine
panoramic radiography showed a wide cyst-like lesion in the lower left mandibular
region. Tooth 37 had a large amalgam filling and tooth 36 had distal carious. The
patient had no history of pain or swelling. When the vitality test was performed, tooth
37 was devital and other teeth in the region were vital. It was planned to perform
restorative treatment on tooth 36, and root canal treatment on tooth 37. Under local
anesthesia, rubber dam was applied on the tooth and access cavity was performed.
Cleaning and shaping of the root canals was performed with Ni-Ti rotary instruments,
and irrigation was performed with 5.25% NaOCI, 17% EDTA and 2% CHX. After the
chemomechanical preparation, intra-canal medication paste (calcium hydroxide) was
placed in the root canals. The tooth was asymptomatic when the patient came for
appointment two weeks later. The root canals were filled with gutta-percha and resinbased sealer by using the cold lateral compaction method. Then the tooth was
restored with composite filling material.
The patient was followed up for 6-months, 1-year and 4-year. At the re-call
appointments, the patient was asymptomatic, without any evidence of infection or a
sinus tract, and radiographic assessment demonstrated new bone tissue formation and
resolution of the radicular infection. After 4-year follow-up, radiographic assessment
represented that the lesion was completely healed. This case report supports the view
that non-surgical methods should be applied primarily in the treatment of wide and
cyst-like lesions. Management of similar lesions can be successfully accomplished
with orthograde root canal treatment. Surgical methods should be applied only in
cases that there is no healing in the lesion and the patient's symptoms by root canal
treatment.
Keywords: periapical lesion, endodontic treatment, cyst, infection
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İNCE FENOTİPLİ DİŞETLERİNDE SERBEST DİŞETİ YÖNTEMİ İLE
YUMUŞAK DOKU OGMENTASYONU
Dr. Öğr. Üyesi Fatih KARAYÜREK
Karabük Üniversitesi

Özet
Dişeti alveol kemiği üzerindeki kalınlığına göre 1,5 mm'den daha az ise ince
dişeti fenotipi, 2 mm ve daha üstünde ise kalın dişeti fenotipi olarak
tanımlanmaktadır. Dişeti fenotipinin belirlenmesi, yapılacak olan periodontal ve
implant tedavilerinin başarısı için klinik önem arz etmektedir. Bu olgu sunumunda
ince dişeti fenotipinin yumuşak doku ogmentasyonu ile ideal konuma getirilmesi
böylelikle olası dişeti çekilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır.
48 yaşındaki kadın hasta dişetlerindeki kanama ve dişlerindeki hassasiyet
şikâyeti ile kliniğe başvurdu. Yapılan intra-oral ve radyolojik muayene sonrası
dişetlerinde enflamasyonlar ve 34 numaralı dişte ince fenotipe bağlı yapışık dişeti
yetersizliği tespit edildi. Gingivitisin tedavisi için subgingival küretaj ve detertraj
işlemi yapıldı. 3 hafta sonrasında yapılan kontrolde 34 numaralı dişteki yapışık dişeti
eksikliğinin giderilmesi ve dişeti fenotipinin kalınlaştırılması için serbest dişeti grefti
yapılması kararlaştırıldı. Alıcı yatakta yarım kalınlık lambo hazırlandı ve rugalardan
uzak, 24 ve 25 nolu dişlerin palatinalinden 1 mm kalınlığında dişeti grefti alındı. Elde
edilen greft 4/0 polipropilen monoflament süturlarla bölgeye yerleştirildi. Ameliyat
sonrası yapılması gerekilen öneriler anlatıldıktan sonra antibiyotik ve analjezik ilaçlar
reçete edildi. Post-op 10. günde süturlar uzaklaştırıldı. Hastanın rutin kontrolleri
devam etmektedir.
Periodontal muayenelerde rutin yapılan kanama ve cep kontrolleri haricinde,
dişeti fenotipinin değerlendirilmesi, yapışık dişeti miktarının ölçülmesi ve ağız içi
anatomik yapıların değerlendirilmesi bireylerin ilerde yaşayabileceği dişeti
çekilmelerini ve implant cerrahisi sonrası yumuşak doku kayıplarını ve dolayısıyla
implant kayıplarını önlemede önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yumuşak Doku ogmentasyonu, Serbest Dişeti Grefti,
Dişeti Fenotipi, Gingivitis
SOFT-TISSUE AUGMENTATION BY USING FREE GINGIVAL GRAFT IN
THIN PERIODONTAL PHENOTYPE
Abstract
The gingival thickness less than 1.5 mm indicates the thin periodontal
phenotype, and the thickness of 2 mm and above indicates the thick periodontal
phenotype. Determination of gingival phenotype is of clinical importance for the
success of periodontal and implant treatments. In this case report, it was aimed to
optimize the thin gingival phenotype with soft tissue augmentation, thus preventing
possible gingival recession.
A 48-year-old woman presented to the clinic with complaints of bleeding in
the gingival tissues and sensitivity in teeth. After intra-oral and radiological
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examination, inflammations in the gingival tissues and attached gingival deficiency
due to thin phenotype were detected in tooth number 34. Scaling and root planning
were performed for the treatment of gingivitis. In the control performed after 3 weeks,
it was decided to free gingival graft to eliminate the attached gingiva deficiency in
tooth number 34 and to increase the gingival thickness. A half-thickness flap was
prepared in the recipient zone, and 1 mm thick gingival graft was obtained from the
palatinal of teeth 24 and 25, away from the ruga. The obtaining graft was placed in the
region with 4/0 polypropylene monofilament sutures. After explaining the
recommendations to be made after the surgery, antibiotics and analgesic drugs were
prescribed. The sutures were removed on post-op 10th day. The follow-ups of the
patient continue.
Except for routine bleeding and probing controls in periodontal examinations,
evaluation of periodontal phenotype, measurement of attached gingiva and evaluation
of intra-oral anatomical structures are important to prevent gingival recessions, soft
tissue loss and implant failures after implant surgery.
Keywords: Soft-tissue augmentation, Free gingival graft, Periodontal
phenotype, Gingivitis
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POLİMERİZASYON ESNASINDA FARKLI RENK KOMPOMERLERİN
DİREKT IŞIK GEÇİRGENLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
RADYOMETRİK BİR ÇALIŞMA
Öğr. Gör. Bilal ÖZMEN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Zeynep KAYA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Zehra BODUR GÜNEY
Giresun Üniversitesi
Özet
Süt dişlerinin restorasyonlarında genellikle diş rengi ile uyumlu kompomer
rezinler kullanılır. Kompomer restorasyonların polimerizasyonunda ışık kaynakları
kullanılır. Kompomer rezinin kalınlığı ve rengi ışık iletimini etkileyebilir. Bu
çalışmanın amacı aynı marka farklı renk tonu kompomer rezinlerin polimerizasyon
esnasındaki direkt ışık geçirgenliğini değerlendirmektir. Bu amaçla A2, A3, A3,5, A4,
B3 ve C2 renk Glasiosite caps kompomerler (Voco, Germany) kullanıldı. Her renk
grubu için silindir şeklinde 2 mm kalınlığında ve 0,8 mm çapında 10 örnek hazırlandı.
Örneklerin polimerizasyonunda tek bir ışık cihazı (Woodpecker Led G, China)
kullanıldı. Aynı ışık gücü değeri (1000 mW/cm2) elde edebilmek amacıyla elektrikli
ışık cihazı tercih edildi. Örneklerin direkt ışık geçirgenliği SDl dijital radyometre
(SDI, Australia) ile 1., 5., 10., 15., ve 20. saniyelerde ölçüldü. Verilerin analizinde
Ondokuz Mayıs Üniversitesinin lisanslı SPSS paket programı kullanıldı. Veriler
Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılarak analiz edildi. Grup içi ve gruplar arası
karşılaştırmalarda önemli istatistiksel farklılıklar gözlendi. En az direkt ışık
geçirgenlik değeri C2 renk kompomerlerde birinci saniyede, en fazla direkt ışık
geçirgenlik değeri A2 renk kompomerlerde 20. saniyede gözlendi. A2, A3 ve B3
gruplarından elde edilen direkt ışık geçirgenliği değerleri birbirine benzer olarak
bulundu. Grup içi karşılaştırmalarda, A renk grubu kompomerler (A2, A3, A3,5 ve
A4) birinci saniye haricinde benzer ışık geçirgenlik değerleri gösterirken, B3 ve C2
renk grubu kompomerler 10. saniyeden sonra benzer ışık geçirgenlik değerleri
gösterdi. Çalışma sonucunda, kalınlıkları ve üreticisi aynı olan farklı renk kompomer
örneklerin direkt ışık geçirgenlik değerlerinin farklı olduğu ve kompomer rezinlerde
kullanılan renk pigmentleri direkt ışık iletim değerlerini etkilemekte olduğu sonucuna
ulaşıldı.
Anahtar kelimeler: Işık geçirgenliği, Kompomer, Radyometre
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EVALUATION OF DIRECT LIGHT TRANSMITTANCE OF DIFFERENT
COLOR COMPOMERS DURING POLYMERIZATION: A RADIOMETRIC
STUDY
Abstract
Compomer resins that are compatible with tooth color are generally used in
primary teeth restorations. Light sources are used in the polymerization of compomer
restorations. The thickness and color of the compomer resin can affect light
transmission. The aim of this study was to evaluate the direct light transmittance of
the same brand different color tone compomer resins during polymerization. For this
purpose, A2, A3, A3,5, A4, B3 and C2 color Glasiosite caps compomers (Voco,
Germany) were used. For each color group, 10 samples in the form of cylinders, 2
mm thick and 0.8 mm diameter were prepared. A single light device (Woodpecker
Led G, China) was used in the polymerization of the samples. Light cure device with
electric was preferred in order to obtain the same light power value (1000 mW/cm2).
Direct light transmittance of the samples was measured with SDl digital radiometer
(SDI, Australia) at 1st, 5th, 10th, 15th, and 20th seconds. Licensed SPSS package
program of Ondokuz Mayıs University was used in the analysis of the data. Data were
analyzed using Duncan multiple comparison test. Significant statistical differences
were observed in-group comparisons and cross-group comparisons. The lowest direct
light transmittance value was observed in C2 color compomers in first second, and the
highest direkt light transmittance value was observed in A2 color compomers in 20th
seconds. Direct light transmittance values obtained from groups A2, A3 and B3 were
found to be similar. In group comparisons, A color group compomers (A2, A3, A3,5
ve A4) showed similar light transmittance values except for first second, whereas
color groups B3 and C2 showed similar light transmittance values after 10th seconds.
As a result of the study, it was concluded that the direct light transmittance of
different color compomer samples with the same thickness and manufacturer are
different and the color pigments used in the copmomer resins affect the direct light
transmittance values.
Keywords: Light transmittance, Compomer, Radiometer
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ И ТУРЦИИ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
А. В. Кириченко
кандидат экономических наук, доцент
National Research University Higher School of Economics, Russia

Аннотация. В статье проанализировано опыт украинского и турецкого
медицинского страхования и их особенности. С учетом турецкого опыта в сфере
медицинского страхования обосновано необходимость внедрения обязательного
медицинского страхования в Украине.
Ключевые слова: медицинское страхование, добровольное медицинское
страхование, обязательное медицинское страхование.
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DİCLE ÜNİVERSİTESİ’NE BAŞVURAN EBEVEYNLERİN DENTAL
AVÜLSİYON VE TEDAVİSİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. Dt. Simge GÜMÜŞ
Araş. Gör. Dt. Samican ÜNAL,
Araş. Gör. Dt. Mustafa Orkun ERTUĞRUL
Dicle Üniversitesi
Özet
Dental travmalar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıklıkla görülen ağız ve
diş sağlığı problemlerinden biridir. Bu tip yaralanmalarda en çok daimi üst santral
dişlerin etkilendiği görülmektedir. Travmatik diş yaralanmaları arasında en kötü
prognoza sahip olan avülsiyon yaralanmaları dişin travma sonucu alveol soketinden
tamamen çıkması durumudur ve diş travmaların yaklaşık %7.6’sını oluşturmaktadır.
Planladığımız bu çalışmada, travmatik dental yaralanmalardan avülsiyon durumu
karşısında, Diyarbakır ilindeki ebeveynlerin bilgi düzeyleri ve ilk müdahaleye yönelik
yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu çalışma için Diyarbakır’da ikamet eden, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’ne başvuran ebeveynler arasından rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen,
toplamda üç yüz gönüllü üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılara on altı soru ve üç
bölümden oluşan bir veri toplama anketi uygulandı. İlk bölümde katılımcı ebeveynin
kişisel bilgileri, ikinci bölümde durum karşısında kişisel tecrübeleri, üçüncü bölümde
ise avülsiyon durumu karşısındaki tutumları sorgulandı. Alınan cevaplar yüzde olarak
hesaplandı. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında sorular arasındaki ikili
karşılaştırmalar için İndepent + Ttesti kullanıldı.
Araştırma sonucunda, katılımcıların önemli bölümünün diş yaralanmalarıyla
ilgili eğitim almadıkları görülmüştür. Ebeveynler avülse bir dişin acilen yerine
yerleştirilmesi gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları sonucuna
varılmıştır. Ebeveynlerin, avülse bir dişi temizleme esnasında nelere dikkat
edeceklerini bilmedikleri tespit edilmiştir. Katılımcı ebeveynlerin %54.3’ü, avülse bir
dişi yerine yerleştiremeyeceğini belirtmiştir. Yaş değişkeni bazı sorulara verilen
cevapları etkilerken, cinsiyet değişkeni etkili olmamıştır.
Ebeveynlerin diş avülsiyonu ve acil tedavi prosedürleri hakkında yeterli ilk
yardım bilgisine sahip olmadıkları değerlendirilmiştir. Travmatik diş
yaralanmalarının, genel ilk yardım bilgisi konularına dahil edilmesi ve daha yüksek
sayıda ebeveyne ulaşması gerektiğini önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Dental travma, avülsiyon tedavisi, ilk yardım ve
müdahale
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THE EVALUATION OF PARENT’S KNOWLEDGE LEVEL ABOUT DENTAL
AVULSION AND ITS TREATMENT, WHO ARE APPLİED DİCLE UNIVERSITY
Abstract
Dental trauma is one of the oral and dental health problems frequently seen in
the Southeastern Anatolia Region. It is seen that permanent upper central teeth are
mostly affected in this type of injury. Avulsion injuries, which have the worst
prognosis among traumatic dental injuries, are the state of the tooth coming out of the
alveolar socket as a result of trauma and constitutes about 7.6% of dental traumas. In
this study, we planned to evaluate the parents' knowledge levels and their approaches
to first intervention in the face of traumatic dental injuries, avulsion status.
For this study, a total of three hundred volunteers who were residing in
Diyarbakır, who were applied to Dicle University Faculty of Dentistry, were selected
by random sampling method. A data collection questionnaire consisting of sixteen
questions and three parts was applied to the participants. In the first part, the personal
information of the participating parents, in the second part, their personal experiences
against the situation, and in the third part, their attitudes towards the status of avulsion
were questioned. The answers were calculated as a percentage. The Indepent + Ttest
was used for binary comparisons between questions during the evaluation of the data.
As a result of the research, it was seen that a significant part of the participants
did not receive training on dental injuries. It was concluded that the parents did not
have sufficient information that a tooth should be placed urgently in the avulsa. It was
determined that parents did not know what to pay attention to when cleaning a tooth
in the avullos. 54.3% of the participant parents stated that they could not replace a
tooth in the avulse. While the age variable affects the answers given to some
questions, the gender variable was not effective.
It was evaluated that parents did not have sufficient first aid knowledge about
dental avulsion and emergency treatment procedures. We suggest that traumatic
dental injuries should be included in general first aid information issues and reach a
higher number of parents.
Keywords: Dental trauma, treatment of avulsion, first aid and intervention
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ERKEN DÖNEM DENTAL İMPLANT KAYBINDA OBEZİTENİN
ROLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Burak DOĞAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Özet
Erken dönem dental implant kaybında birçok etyolojik faktörün rolü
değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı erken dönem dental implant kaybında
obezite ve aşırı kilonun etkisini incelemektir. Çalışmaya sigara kullanmayan 40 hasta
ve 125 dental implant dahil edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet ve sistemik sağlık
durumları gibi demografik özellikleri anket yardımıyla belirlenmiştir. Vücut kitle
indeksi (VKİ) hesaplanmış, hastalar sağlıklı kontrol (K) (VKİ≤25 (n=20)) ve aşırı
kilolu/obez (O) (VKİ>25 (n=20)) olarak 2 gruba ayrılmıştır. Aynı yüzey özelliği
bulunan standart kemik içi dental implantlar (8-12 mm uzunluk ve 3,5-4,1 çap)
maksilla ve mandibulada bukkal, lingual, mesial ve distal alanlarda en az 1 mm kemik
kalınlığı kalacak şekilde tek aşama cerrahiyle uygulanmış, kemik kalitesi kalitatif
olarak sınıflandırılmıştır. Protez üst yapının yüklenmesinden önce erken dönem dental
implant kaybının belirlenmesinde klinik ve radyografik bulgular baz alınmıştır. K
grubuna 60 (maksilla n=28, mandibula n=32 ), O grubuna 65 (maksilla n=30,
mandibula n=35) dental implant yerleştirilmiştir. Gruplar arasında erken dönem
dental implant kaybı oranları karşılaştırıldığında O grubunda istatistiksel olarak daha
fazla kayıp görülmüştür (P<0,05). Aşırı kilo ve obezitenin erken dönem dental
implant kaybı için bir risk oluşturduğu düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Dental İmplant, Obezite, Dental İmplant Kaybı
THE ROLE OF OBESITY ON EARLY TERM DENTAL IMPLANT
FAILURE
Abstract
Many etiological factors have been evaluated in early term dental implant
failure. The aim of this study was to investigate the effects of overweight and obesity
on early term dental implant failure. Forty non-smoker patients with 125 dental
implants were included in the study. Demographics including age, gender, and
systemic health status of the patients were obtained via questionnaire. Body mass
index (BMI) was calculated and patients were categorized into 2 groups as health
control (BMI≤25, n=20) and overweight/obese (O) (BMI>25, n=20). Standard
subcrestal dental implants with similar surface characteristics (8-12 mm length and
3.5-4.1 mm width) were placed with single step surgery to maxilla and mandibula
with at least 1 mm bone width on buccal, lingual, mesial, and distal surfaces, and
bone quality was measured quantitatively. Clinical and radiographic findings were
based diagnosing early term dental implant failure prior to placement of prosthetic
denture. Sixty dental implant to C group (maxilla n=28, mandibula n=32) and 65
dental implants to O group (maxilla n=30, mandibula n=35) were placed. Statistically
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a significant failure was observed in O group when the proportions of early term
dental implant failure were compared between the groups (P<0.05). We suggest that
overweight and obesity may have a risk for early term dental implant failure.
Keywords: Dental Implant, Obesity, Dental Implant Failure
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3. TRİMESTERDEKİ GEBELERDE ANEMİ PREVALANSININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Alev Özer
Aytekin Uzkar
Sütçü imam Üniversitesi
Özet
Gebelikte aneminin; düşük doğum ağırlığı, preterm eylem, perinatal mortalite,
maternal mortalite risklerinde artışa neden olduğu gösterilmiştir [1]. Çalışmamızda
doğum için başvuran 3. Trimesterdeki gebelerde anemi prevalansının belirlenmesi
amaçlanmıştır
3. Basamak bir hastanenin obstetri kliniğine 2019 yılı Eylül-aralık tarihlerinde
doğum eylemi için başvuran 3. Trimesterdeki gebeler çalışmaya dahil edildi.
Olguların demografik, klinik özellikleri ve laboratuar parametreleri tıbbi kayıtlardan
elde edildi.
Sistemik hastalığı olanlar, sigara veya alkol kullananlar, malnutrisyon sorunu
olanlar, kronik hastalığı olanlar, Talasemi hastaları, hemoglobinopatisi olanlar,
preeklamptik gebeler, gebelikte kanama sorunu olanlar çalışmaya dahil edilmedi.
3. trimester için anemi: hemoglobin ve hemotokrit değerleri sırasıyla <11 g/dL
ve <33%olarak tanımlandı [1]
Çalışmaya 285 olgu dahil edildi. Olguların ortalama yaşı 30,1±6.4, gebelik
haftası 37.7±2.7 hafta ,yenidoğan kilosu 3040.1±682.1 gr olarak saptandı. Ortalama
hemogram ve hematokrit değerleri sırasıyla11.6±1.6 gr/dL ve % 34.5±3.8 olarak
saptandı. Olguların %29.8’inde Hb<11, %31’inde Htc<%33 olarak saptandı.
Hemoglobin ve hematokrit değerleri ile hastaların yaşı, gebelik haftası veya neonatal
doğum kilosu arasında istatiksel olarak anlamlı korrelasyon saptanmadı.
Anemi en sık rastlanan hematolojik hastalık olup, gebelikte ve postpartum
dönemde en sık anemi nedenleri demir eksikliği ve akut kanamalardır. Gebelikte artan
plazma hacmi nedeniyle fizyolojik olarak hemogram ve hemotokrit değerlerinde
düşme yaşanmaktadır. Ayrıca fetüs ve plasenta tarafından demir tüketimi olması
nedeniyle, gebelikte demirden zengin beslenmeye ek olarak günlük 27 mg elementer
demir desteği önerilmektedir [1, 2]. Amerika’da gebelerde anemi oranı %5.7 iken,
küresel olarak ise %41. 8 olarak bildirilmiştir [3]. Ülkemizde gebelerde anemi
sıklığına dair %20-50 arasında oranlar bildirilmiş olmakla birlikte net bir bilgi yoktur
[2]. Gebelerde anemi, maternal mortalite, erken doğum, postpartum sepsis, hemorajik
şok gibi riskleri arttırmaktadır. Anemik annelerden doğan yenidoğanlarda da sonraki
zamanlarda anemi riskinin, motor mental gelişme geriliği riskinin arttığı gösterilmiştir
[2]. Dolayısıyla gebelerde aneminin saptanması ve tedavisi hem anne hem de
yenidoğan bebek açısından oldukça önemlidir. Gebelere rutin olarak demir desteği
verilmesine rağmen çalışmamızda 3. trimester gebelerde bulduğumuz anemi oranı
%31 olup oldukça yüksektir. Bunun nedenleri arasında, gebelerin demir ilaçlarını
düzenli kullanmamaları, diyette yetersiz demir alımı gibi nedenler olduğunu
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düşünmekteyiz. Ayrıca gebelik takiplerinde ilk trimesterde olduğu gibi, 3. trimesterde
de anemi taraması yapılması önemlidir. Böylece doğum öncesi anemisi olan gebelerin
farkedilmesi ve tedavinin yapılması, maternal mortalite oranlarının azalmasına katkı
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: 3. Trimester, gebelik, anemi prevalansı
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YÜKSEK İNTİHAR RİSKLİ DEPRESYON HASTALARINA YAPILAN
TRANSTEORETİK MODEL AŞAMALARINA TEMELLİ MOTİVASYONEL
GÖRÜŞMENİN İNTİHAR DAVRANIŞI VE STRESLE BAŞA ÇIKMA
TARZLARINA ETKİSİ
Aynur BAHAR
Derya TANRIVERDİ
Gaziantep Üniversitesi

Özet
İntihar eylemi yıkıcı ama önlenebilir bir eylemdir. Bu araştırmada, intihar riski
yüksek depresyon hastalarına yapılan transteoretik model aşamaları temelli
motivasyonel görüşmenin intihar davranışı ve stresle başa çıkma tarzlarına etkisini
değerlendirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini bir eğitim ve araştırma
hastanesinin psikiyatri ve acil servisine intihar düşüncesi ya da eylemi ile başvuran 35
kontrol, 37 deney grubu olmak üzere toplam 72 depresyon hastası oluşturmuştur.
Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Beck İntihar Düşüncesi Ölçeği (BİDÖ) ”, “Stresle
Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ)” ile toplanmıştır. Çalışma sürecinde deney
grubundaki hastalara bireysel olarak her ay bir defa olmak üzere toplamda 6 defa
motivasyonel görüşme yapılmıştır. Hastalarla ilk görüşmede, 3. ve 6.ay’da ölçeklerle
değerlendirmeler yapılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı analizler, ki-kare,
bağımsız gruplarda t testi ve tekrarlı ölçümlerde varyans analizi kullanılmıştır.
Deney grubunun BİDÖ puan ortalamalarının grup içi karşılaştırılmasında ön
testte göre aratest ve sontestte anlamlı düzeye azalma görülmekle birlikte (p<0.01),
kontrol grubunda anlamlı bir azalma saptanmamıştır (p>0.05). Deney grubunun
SBÇTÖ alt boyutları puan ortalamalarının grup içi karşılaştırılmasında tüm alt
boyutlarda anlamlı artış saptanırken, kontrol grubunda sadece iyimser yaklaşım ve
sosyal destek arama boyutlarında anlamlılık görülmüştür (p<0.01). Ön testte deney
grubundaki hastaların BİDÖ ortalamalarının kontrol grubundan yüksek olduğu,
SBÇTÖ açısından gruplar arasında anlamlı farklılığın olmadığı görülmüştür (p>0.05).
Son testte deney grubundaki hastaların kontrol grubuna göre BİDÖ ortalamalarının
azaldığı ve SBÇTÖ ortalamaları arasında anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir
(p<0.05).
Transteoretik model aşamalarına temelli motivasyonel görüşmenin kanıta
dayalı uygulama olarak intihar riskinin azaltılmasında ve stresle başa çıkmanın
güçlendirilmesinde etkili olduğu belirlenmiştir. Psikiyatri hemşirelerinin
motivasyonel görüşmeleri davranış değişikliği beklenen alanlarda kullanmaları
önerilir.
Anahtar Kelimeler: Depresyon, İntihar, Stresle Başa Çıkma Tarzı,
Motivasyonel Görüşme.
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THE EFFECT OF MOTIVATIONAL INTERVIEW BASED ON
TRANSTHEORETICAL MODEL STAGES IN DEPRESSED PATIENTS WITH
HIGH SUICIDE RISK ON SUICIDAL BEHAVIOR AND
STRESS COPING STYLES
Abstract
The act of suicide is destructive but avertable. In this study, it was aimed to
evaluate the effect of motivational interview on suicidal behavior and stress coping
styles based on transtheoretical model stages performed on depressed patients with
high suicide risk. The sample of the study is consisted of 72 depression patients,
including a control group of 35 and an experimental group of 37, who applied to the
psychiatry and emergency department of a training and research hospital with suicidal
ideation or action. The data were collected with "Personal Information Form", "Beck
Suicidal Ideation Scale (BSIS) ", "Stress Coping Strategies Scale (SCSS)". During the
study, a total of 6 motivational interviews were made with the patients individually in
the experimental group, once a month. In the first meeting with patients, scales were
evaluated in the 3rd and 6th months. Descriptive analysis, chi-square, t test in
independent groups and variance analysis in repeated measurements were used in the
data analysis.
When comparing the mean scores of the BSIS of the experimental group
within the group, there was a significant decrease in the mid-test and post-test
compared to the pre-test (p <0.01), however there was no significant decrease in the
control group (p> 0.05). Comparing the mean scores of the SCSS sub-dimensions of
the experimental group within the group, a significant increase was determined in all
sub-dimensions, while only the optimistic approach and the search for social support
were significant in the control group (p <0.01).
In the pretest, it was found that the mean scores of BSIS of the patients in the
experimental group was higher than the control group, and there was no significant
difference between the groups in terms of SCSS (p> 0.05). In the post-test, it was
determined that the averages of BSIS of the patients in the experimental group
decreased compared to the control group and there was a significant difference
between the mean scores of SCSS (p <0.05).
It has been determined that motivational interview based on transtheoretical
model stages is effective in order to reduce suicide risk and strengthen coping with
stress as an evidence-based practice. Nurses of psychiatry are recommended to use
motivational interviews in areas where behavioral change is expected.
Keywords: Depression, Suicide, Stress Coping Styles, Motivational
Interview.
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AKUT İSKEMİK İNMEDE DÜŞÜK SERUM FOLİK ASİT DÜZEYLERİ
Dr. Abdurrahman Sönmezler
Adana Şehir Hastanesi
Özet
Serum folik asit düşüklüğü aterosklerotik vasküler hastalıklar için bir risk
faktörüdür. Bu çalışmada, akut iskemik inmede, folik asit düzeylerinin araştırılması
amaçlanmıştır. 110 hastanın, hastalığın başladığı ilk iki gün içinde elde edilen serum
folik asit düzeyleri, 45 kontrol olgusundan elde edilen değerler ile
karşılaştırılmıştır.Hasta grubunda ortalama folik asit düzeyi 6.28 µg/L bulunmuştur.
Kontrol grubunda ortalama değer 9.09 µg/L bulunmuştur.Ölçümlerde hasta grubunun
serum folik asit düzeyi ortalaması kontrol grubundan istatistiksel olarak düşüktür
(p<0.001). Akut iskemik inme döneminde serum folik asit düzeyindeki düşüklüğün,
inmeye neden olan bir faktör olduğu bu bağlamda folik asit tedavisinin gündeme
alınması gerekliliği düşünülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Akut iskemik inme, serum folik asit düzeyleri.
Açıklama: Bu bildiri 2004 yılındaki, Akut İskemik İnmede Plazma Homosistein Düzeyleri
isimli, Uzmanlık Tez çalışma verilerim kullanılarak hazırlanmıştır. Merhum Tez Hocam Çok Değerli
Prof .Dr. Ali Özeren’i şükranla anıyorum.

LOW SERUM FOLİC ACİD LEVELS İN ACUTE ISCHEMİC STROKE
Abstract
Low serum folic acid levels are a risk factor for atherosclerotic vascular
diseases. In this study, it was aimed to investigate folic acid levels in acute ischemic
stroke. The serum folic acid levels of 110 patients in the first two days of the disease
were compared with the values obtained from 45 control subjects. The mean folic acid
level in the patient group was 6.28 µg / L. The mean value of the control group was
found to be 9.09 µg / L. In the measurements, the mean serum folic acid level of the
patient group was statistically lower than the control group (p <0.001).In the acute
ischemic stroke period, the low level of serum folic acid level was thought to be a
factor that caused stroke, and in this context, it was considered that folic acid
treatment should be included in the agenda.
Keywords: Acute ischemic stroke, serum folic acid levels.

Explanation: This paper was prepared using my Specialty Thesis study data, Plasma
Homocysteine Levels in Acute Ischemic Stroke in 2004. I remember with gratitude to my late Thesis
Teacher,
Distinguished
Professor
Dr
Ali
Özeren.
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REKTUM KANSERLERİNDE KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ
Op. Dr. Esat Taylan UĞURLU
Özet
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniğinde 19931999 tarihleri arasında rektum kanseri tanısıyla ameliyat edilen 82 hasta incelenmiştir.
Hastalarımızın yaş ortalaması 57.7 ve %63.4’ü erkek, %36.6’sı kadındır. 10’u
(%12.1) akut karın tablosuyla acil olarak, 72’si (%87.8) elektif olarak ameliyat
edilmiştir. %60.9’unda rektal kanama, %542.6’sında kilo kaybı, %30.4’ünde rektal
ağrı başvuru semptomu olmuştur. Bunları, defekasyondan sonra rahatlayamama hissi,
karın ağrısı, ishal ve müküslü akıntı takip etmiştir. Elektif şartlarda ameliyat
ettiklerimize rutin tetkikler, proktosigmoideskopi, biyopsi ve abdominopelvik USG
30 hastaya
yapılmıştır. CEA ve CA19-9 düzeylerine bakılmıştır. Preoperatif
Endorektal USG, 40 hastaya pelvik CT yaptırılmıştır. Hastalar yaş, cinsiyet, cerrahi
tedavinin tipi ve adjuvan tedaviye göre analiz edildi. Tümörle ilgili faktörler: tümörün
yeri, histolojisi ve invazyon durumu idi. Lokal rekürrens ve uzak metastazlar da analiz
edildi.
Tümör yerleşimleri: %48.7 alt rektumda, %32.9 orta rektumda, %18.2 üst
rektumdadır. 38 hastaya abdominoperineal rezeksiyon, 26 hastaya low anterior
rezeksiyon, ki bunların 5’ ine stapler tekniği uygulanmıştır. 14 hastaya sigmoid
kolostomi, 3 hastaya transvers loop kolostomi, 1 hastaya lokal eksizyon
uygulanmıştır. Rezektabilite oranımız 79.2’dir.
Modifiye Dukas sınıflamasına göre %1.2’si Evre A, %9.7’si B1, %20.7’si B2,
%23.1’i Evre C1, %31.7’si Evre C2, %13.4’ü Evre D’dir. Preoperatif radyoterapi
uygulanmadı. Postoperatif 34 hastaya (%49.2) kemoterapi, 24 hastaya kemoterapiradyoterapi uygulandı.
Erken postoperatif mortalitemiz %4.8’dir. Operatif mobiditemiz, 1 üreter, 3
üretra yaralanmasıyla %4.8’dir. Yara enfeksiyonu en çok görülen postoperatif
komplikasyondur. Küratif rezeksiyon yapılan 61 hastanın 16’sında (%26.2) lokal
rekürrens görülmüştür. Bunların %37.5’i B evresinde, %52.6’sı C, %6.2’si D
evresindeydi.
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PLATELET/LENFOSIT ORANI (PLR) VE/VEYA NÖTROFIL / LENFOSIT
ORANI (NLR) DEĞERLERI PRETERM PREMATÜR MEMBRAN
RÜPTÜRÜ IÇIN PREDIKTIF BIR BELIRTEÇ OLARAK YARARLI MIDIR?
Op. Dr. Hasan EROĞLU
Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Özet
37. Gebelik haftasından önce, uterin kontraksiyonlar başlamadan önce
gerçekleşen membran rüptürüne, preterm prematür membran rüptürü (PPROM)
olarak tanımlanmaktadır. PPROM tüm gebeliklerin yaklaşık %3’ünde görülmektedir.
PPROM gelişen gebeler de erken doğum, plasenta dekolmanı, kord kompresyonu ve
koryoamniyonit riski artmıştır. Risk faktörü olarak genetik, çevresel faktörlerin etkili
olduğu düşünülse de etiyolojisi net olarak bilinmemektedir. Tıpta ki gelişmelere
rağmen perinatal morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biri olan PPROM,
klinisyenler için önemli bir problem olmaya devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda
etyolojik olarak özellikle genital enfeksiyonlar, geçirilmiş PPROM öyküsü,
antepartum kanama ve sigara ile güçlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada,
Platelet/Lenfosit oranı (PLR) ve/veya Nötrofil / lenfosit oranı (NLR) değerlerinin
preterm prematür membran rüptürü için prediktif bir belirteç olarak yararlı olup
olmadığı saptanmaya çalışıldı.
Hastanemizde 2018-2019 yılları arasında PPROM tanısı konulan ve ek
sistemik hastalığı bulunmayan 60 hastanın verilerine, hasta kayıtlarından retrospektif
olarak bakıldı. Fetal genetik sendromların ve fetal konjenital anomalilerin eşlik ettiği
gebelikler, çoğul gebeliklerİn verileri çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar PPROM
tanısı konulan (n=60) ve kontrol grubu olarak sistemik hastalığı bulunmayan sağlıklı
gebeler (n=60) olarak 2 gruba ayrıldı.
Gruplar yaş, gravida, parite, vücut kitle indeksi, yenidoğan doğum ağırlıkları
açısından istatistiksel olarak benzer bulundu ( Tablo 1). Araştırmamızda kontrol
grubu ile PPROM tanılı hastaların Nötrofil / Lenfosit oranı (NLR) sonuçları arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken (p>0,05), PLR sonuçları açısından
anlamlı fark saptanmıştır (p<0,03). (Tablo2). Mann Whitney U testinde 2 grup
arasında fark bulunduğu için; PLR için en iyi prediktif cut off değerini bulmak için
Roc analizi yapıldı.Eğri altındaki alan %61,1 olarak bulundu. (Tablo 3).
Sağlıklı gebeliklerle karşılaştırıldığında, PPROM’da PLR değeri anlamlı
şekilde artmaktadır.
Ancak, PLR'nin PPROM için prediktif gücü, klinik
uygulamalarda tek bir parametre olarak kullanılmasını önerecek kadar güçlü değildir.
Anahtar Kelimeler: Platelet/Lenfosit oranı (PLR) , Nötrofil / lenfosit oranı
(NLR), preterm prematür membran rüptürü
ARE PLATELET / LYMPHOSITE RATIO (PLR) AND / OR NEUTROPHIL /
LYMPHOSIDE RATIO (NLR) VALUES A PREDICTIVE INDICATOR FOR
PRETERM PREMATURE MEMBRANE RUPTURE?
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Abstract
It is defined as preterm premature membrane rupture (PPROM) to the
membrane rupture that occurs before the 37th week of gestation before uterine
contractions begin. PPROM occurs in approximately 3% of all pregnancies. Pregnant
women who developed PPROM also had an increased risk of preterm labor, ablatio
placenta, cord compression and chorioamnionitis. Although genetics as a risk factor
and environmental factors are thought to be effective, its etiology is not known
clearly. Despite advances in medicine, PPROM, which is one of the important causes
of perinatal morbidity and mortality, continues to be an important problem for
clinicians. In the studies conducted, a strong relationship has been detected
etiologically especially with genital infections, previous PPROM history, antepartum
bleeding and smoking. In this study, we tried to determine whether Platelet /
Lymphocyte ratio (PLR) and / or Neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) values were
useful as a predictive marker for preterm premature rupture of membranes.
The data of 60 patients who were diagnosed with PPROM in our hospital
between 2018-2019 and had no additional systemic disease were retrospectively
reviewed from the patient records. Pregnancy accompanied by fetal genetic
syndromes and fetal congenital anomalies, data of multiple pregnancies were not
included in the study. The patients were divided into two groups as healthy pregnant
women (n = 60) diagnosed with PPROM (n = 60) and without systemic disease as the
control group.
The groups were statistically similar in age, gravida, parity, body mass index,
and newborn birth weights (Table 1). In our study, no statistically significant
difference was found between the neutrophil / lymphocyte ratio (NLR) results of the
patients diagnosed with PPROM (p> 0.05), but a significant difference was found in
terms of PLR results (p <0.03). (Table 2). Since there is a difference between the two
groups in the Mann Whitney U test; Roc analysis was performed to find the best
predictive cut off value for PLR. The area under the curve was found to be 61.1%.
(Table 3).
Compared to healthy pregnancies, PLR value increases significantly in
PPROM. However, the predictive power of PLR for PPROM is not strong enough to
suggest its use as a single parameter in clinical practice.
Keywords: Platelet / Lymphocyte ratio (PLR), Neutrophil / lymphocyte ratio
(NLR), preterm premature membrane rupture

Kongre Özet Kitabı

5-7 Haziran 2020

https://www.inbak.org/

99

ULUSLARARASI HARRAN SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Şanlıurfa,
TÜRKİYE

BİRİNCİ BASAMAK GÖRÜNTÜLEMENİN YETERSİZ OLDUĞU
PARATİROİD PATOLOJİLERİNİN LOKALİZASYONUNDA DİNAMİK
MRA'NIN TANISAL PERFORMANSI
Prof. Dr. Deniz SÖZMEN CILIZ
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Uzm. Dr. Veysel KAPLANOĞLU
SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özet
Hiperkalsemi ve artmış paratiroid hormon (PTH) seviyeleri ile karakterize
klinik bir durum olan Primer hiperparatiroidizm (PHPT)’ nin en sık nedeni benign,
tek, normal yerleşimli paratiroid adenomudur(%80-90). Diğer nedenler,
multiglanduler hiperplazi, çoklu adenom, karsinom, kistler’ dir. Paratiroid bezlerinin
%4-16’sı ektopik yerleşimlidir.
Kesin tedavi paratiroid lezyonunun cerrahi eksizyonunu gerektirir. Tek,
normal yerleşimli adenomlarda standart minimal invazif paratiroidektomi (MİP)
tercih edilir. Ancak özellikle çoklu hiperplazi, çoklu-ektopik adenomlar, tekrarlayan
operasyonların (bileteral boyun eksploresyonu(BBD)) önüne geçmek ve oluşacak
komplikasyonları en aza indirmek için ilk operasyonun başarısı çok önemlidir. Bunun
için kritik nokta deneyimli cerrahi ekip ve deneyimli radyologlar tarafından paratiroid
lezyonunun doğru preoperatif lokalizasyonudur.
Paratiroid lezyon lokalizasyonunda ilk basamakta standart olarak
ultrasonografi (US) ve/veya 99mTc methoxyisobutyl-isonitryle (MIBI) sintigrafisi
kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin yetersizliğinde son yıllarda teknik gelişmeler
ile umut verici olan bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme
99m
(MRG),
Tc
MİBİ-SPECT/CT(single-photon
emission
computed
tomography/computed tomograph), PET/CT(Pozitron Emisyon Tomografisi) gibi
ikinci basamak götüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Paratiroid lezyonlarında birinci basamak görüntüleme yöntemleri olan US ve
MİBİ’nin negatif veya uyumsuz olduğu durumlarda dinamik MRA’nın tanısal
performansını araştırmaktır.
Primer hiperparatiroidi nedeniyle paratiroidektomi yapılmış ve patolojik
olarak paratiroid lezyonu tanısı almış, operasyon öncesi negatif veya uyumsuz birinci
basamak görüntüleme US(39), 99mTc MIBI (44) sonuçları nedeniyle dMRA(dinamik
manyetik rezonans anjiografi,42), konvansiyonel MRG(44) ve SPECT/BT(44)
çekilmiş 45 hastanın 41 paratiroid lezyonu retrospektif olarak değerlendirildi.
Paratiroid lezyonları genel; adenom/hiperplazi; normal/ektopik lokalizasyonlu;
tek/çift; reopere lezyonlar olarak sınıflandırıldı. Görüntüleme yöntemlerinin yalnız ve
birlikte kullanıldıklarındaki tanısal performansları hesaplandı.
Görüntüleme yöntemleri ile paratiroid lezyonlarının tek tek ve birlikte
incelenmesinde genel, adenomda, normal lokalizasyonda, tek lezyonda duyarlılık ve
hiperplazide, ektopik lokalizasyonda, çift lezyonda, reopere lezyonlarda doğru
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saptama
oranları
sırasıyla;
US:
%56.4;%58.3;%60.6;%54.8
ve
%33.3;%33.3;%62.5;%57.1,
MİBİ:%38;%%36.6;%36.8;%41.7
ve
%66.7;%50;%25;%75, MR: %86.4;%87.5;%84.2;%86.1 ve %75;%100;%87.5;%87.5,
dMRA: %78.6;%78.9;%78.9;%76.5 ve %75;%75;%87.5;%75, SPECT/CT:
%90.9;%90.2;%92.1;%91.7
ve
%100;%83;%87.5;%87.5,
US+MİBİ:
%69;%69.2;%69.4;%70.6 ve 1/3(%33.3); 4/6(%66.6); 5/8(%62.5); 7/8(%87.5),
DMRA+US: %83.7;%84.6;%84.2;%82.7 ve 3/4 (%75); 4/6 (%66,6); 7/8 (%87,5); 6/8
(%75), DMRA+MİBİ: %82.6;%87;%78.9;%80 ve 3/4 (%75) ; 5/6 (%83.3); 7/8
(%87.5); 7/8 (%87.5), DMRA+US+MİBİ: %86;%87.2;%84.2;%85.7 ve 3/4 (%75);
5/6 (%83.3); 7/8 (%87.5); 7/8 (%87.5), DMRA+MR: %86.4;%87.5;%84.2;%86.1 ve
3/4 (%75); 6/6 (%100); 7/8 (%87.5); 7/8 (%87.5), DMRA+SPECT/CT:
%100;%100;%100;%100 ve 4/4 (%100); 6/6 (%100); 8/8 (%100); 8/8 (%100)
DMRA+MR+SPECT/CT: %100;%100;%100;%100 ve 4/4 (%100); 6/6 (%100); 8/8
(%100); 8/8 (%100) olarak bulunmuştur. Görüntüleme yöntemleri arasında US ile
MİBİ ve DMRA yöntemleri arasında zayıf düzeyde uyum, MİBİ ile MR arasında
hafif düzeyde uyum, MR ile DMRA arasında ise önemli düzeyde uyum bulunmuştur.
Görüntüleme yöntemlerinde pozitif ve negatif tanı koymada lezyon boyutunun etkisi
bulunamadı.
Dinamik MRA, paratiroid lezyonlarının saptanmasında US ve MIBI’ nin
yetersiz kaldığı durumlarda veya özellikle hiperplazi, ektopik lezyon, çift
adenomlarda ek görüntüleme yöntemi olarak kullanıldığında doğruluk oranlarını
artırmaktadır. Bu nedenle primer hiperparatiroidide lezyonların preoperatif
lokalizasyonunda tamamlayıcı ikinci basamak görüntüleme yöntemi olarak tercih
edilebilir.
Anahtar kelimeler: Dinamik Manyetik Rezonans Görüntüleme, Paratiroid
Adenomu, Primer Hiperparatiroidizm, Minimal İnvazif Cerrahi
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ANNE HEMOGLOBİNİ İLE SÜT ÇOCUĞU HEMOGLOBİNİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ALKAN BAYLAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversite
Özet
Gebelikte ve süt çocuklarında demir eksikliği anemisi sık görülen önemli bir
sağlık problemidir. Gebelikte maternal ve fetal sağlığın korunabilmesi için, süt
çocukluğu döneminde ise bebeğin fiziksel ve kognitif gelişimi için bu değişikliklerin
yakından izlenmesi, eksik olan vitamin, mineral ve diğer besin maddelerinin yerine
konularak, annenin yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir. Bu çalışmamızın
amacı süt çocukluğu dönemindeki Hb düzeyleri ile annenin doğuma girerken ölçülen
Hb düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemekti.
01.01 2018-31.12 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniğinde doğum
yapan 18-38 yaş arlığında 81 hastanın verileri ve bu gebelerin 1 yıl içinde rutin
muayene için pediatri polikliniğine gelen çocuklarının verileri retrospektif olarak
incelendi. Hastaların Hb, Demir, Ferritin, Htc, Vitamin B12, Dvit ve Folat düzeyleri
incelendi. Süt çocuğu grubundakiler Hb <10.7g/dL olanlar grup1: anemik süt çocuğu,
Hb ≥10.7g/dL olanlar Grup 2: sağlıklı süt çocuğu olarak tanımlandı. Çalışma verileri
tanımlayıcı istatistiksel metodlarla ortalama ve standart sapmalar kullanılarak
değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmede grupların karşılaştırılmasında anne Hb, anne Htc,
ferritin, demir, MCV, RDW ve Htc arasında anlamlı fark vardı. Anne Hb düzeyleri
Grup1de: 10.3g/dL (7.3-12.8), Grup 2de: 12.2g/dL (9.9-14.5) idi. Yapılan korelasyon
analizinde ise anne Hb ve anne Htc ile süt çocuğu Hb ve süt çocuğu Htc arasında
pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı.(p <0.01)
Çalışmamızda süt çocukluğu döneminde Hb <10.7g/dL ile anemik olanların
doğum esnasında annelerinin de anemik olduğunu tespit ettik. Annede aneminin
varlığı gebelikte preterm eylem, düşük doğum ağırlığı, anne-bebek ölümleri gibi pek
çok gebelik komplikasyonlarına neden olmasının yanında süt çocukluğu döneminde
de bebekte görülen anemiye neden olmaktadır. Bu nedenle her ne kadar bebeklere
rutin demir takviyesi yapılsa da anneye yapılacak olan demir takviyesi ihmal
edilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Süt çocuğu; Hemoglobin; Anemi
RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER HEMOGLOBIN AND MILK CHILD
HEMOGLOBIN
Abstract
Iron deficiency anemia is a common health problem in pregnancy and infants.
In order to preserve maternal and fetal health during pregnancy, and for infants'
physical and cognitive development during infancy, these changes should be closely
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monitored, and the mother should be fed with adequate and balanced nutrition by
replacing missing vitamins, minerals and other nutrients. The aim of this study was to
examine the relationship between Hb levels in infancy and the measured Hb levels of
the mother at birth.
The data of 81 patients between 18-38 years of age who delivered between
01.01 2018-31.12 2019 at the Kahramanmaraş Sütçü İmam University Medical
Faculty Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic and the data of these pregnant
women who came to the pediatrics outpatient clinic for routine examination within 1
year were analyzed retrospectively. Hb, Iron, Ferritin, Htc, Vitamin B12, Dvit and
Folate levels of the patients were examined. Those in the infants group were defined
as group 1: anemic infants were Hb <10.7g / dL and with Hb 10.7g / dL were Hb
<10.7g / dL Group 2: healthy infants. Study data were evaluated using descriptive
statistical methods, using mean and standard deviations.
In the evaluation, there was a significant difference between mother Hb,
mother Htc, ferritin, iron, MCV, RDW and Htc in comparing the groups. Maternal Hb
levels were 10.3 g/dL (7.3-12.8) in Group1, 12.2 g/dL (9.9-14.5) in Group 2. In the
correlation analysis, there was a positive and statistically significant relationship
between the mother Hb and mother Htc and the milk child Hb and milk child Htc. (P
<0.01)
In our study, we found that those who were anemic with Hb <10.7g / dL
during infancy were also anemic during their birth. Presence of anemia in mother
causes many pregnancy complications such as preterm labor, low birth weight, and
maternal-infant deaths as well as causing anemia in infants during infancy. For this
reason, although routine iron supplements are given to babies, iron supplement to the
mother should not be neglected.
Keywords: Milk childhood; Hemoglobin; Anemia
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YATAN HASTALARDA BİLİNMEYEN DİYABET ORANI VE YATIŞ
SEBEBİ, YATIŞ SÜRESİ VE MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ
Uz. Dr. Elif Yıldırım AYAZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Nalan OKUROĞLU
Ali ÖZDEMİR
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özet
Tip 2 Diyabet tüm dünyada giderek artmaktadır. Önemli bir mortalite ve
morbidite sebebi olan bu hastalığın komplikasyonları erken tanı ve tedavi ile
önlenebilir. Tip 2 Diyabet hastalarının önemli bir kısmını ise tanı konmamış diyabet
hastaları oluşturmaktadır. Yatan hastalarda HbA1C ile diyabet taraması bilinmeyen
diyabeti saptamak için bir fırsat olabilir. Bilinen diyabet, bilinmeyen diyabet ve
diyabet olmayanlar arasında yatış sebebi, yatış süresi ve mortalite açısından açısından
farklılık olup olmadığı bilinmemektedir. Bu çalışmada İç Hastalıkları Kliniği’nde
yatan hastalarda HbA1C bakılması ile yeni tanı diyabet saptama oranı ve bilinen
diyabet, bilinmeyen diyabet ve diyabet olmayanlar arasında primer hastalık ve
taburculuk hali açısından farklılık olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu retrospektif çalışmaya 2015 yılında 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde yatan
HbA1c düzeyine bakılmış olan tüm hastalar dahil edilmiştir. Hastaların HbA1C, açlık
glukoz, yaş, cinsiyet, primer yatış nedenleri, komorbiditeleri kaydedilmiştir. Bilinen
diyabeti olmayanlara HbA1c 6,5 ve üstü olması durumunda yeni diyabet tanısı
konulmuştur. Hastalar daha önce diyabet tanısı olan, yeni diyabet tanısı alan ve
diyabeti olmayan olarak 3 gruba ayrılmıştır. 3 grup yatış süresi, primer hastalık,
taburculuk hali açısından karşılaştırılmıştır.
1057 hastanın %29,7’sinde daha önce diyabet tanısı mevcuttur (Grup 1),
%7,5ine yatışı sırasında yeni tanı konmuştur (Grup 2), %62,8’inde diyabet yoktur
(Grup 3). Gruplar arasında yatış süreleri ve mortalite açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık bulunmamamıştır (p>0.05). Gruplar arasında primer hastalık
dağılımları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p:0.001;
p<0.05). Grup 3’te Gastrointestinal sistem hastalık ve Hemotolojik hastalık görülme
oranları Grup 1 ve Grup 2’den anlamlı şekilde yüksektir (p:0.001; p<0.05). Grup 1 ve
Grup 2’deki olguların primer hastalık dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık bulunmamaktadır (p:0.140; p>0.05).
Bu çalışmada 1 yıl içerisinde İç Hastalıkları kliniğinde yatan hastalarda
bilinmeyen diyabet oranı %7,5 bulunmuştur. Yatan hastalarda HbA1C ölçümü ile
diyabet taraması, bilinmeyen diyabeti saptamada yardımcı olabilir. Yatış süresi ve
mortalitenin diyabet varlığı yada farkındalığı ile ilişkisi bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Bilinmeyen Diyabet, yatış süresi, mortalite
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DIABETES UNAWARENESS RATE AND RELATIONSHIP BETWEEN
PATIENTS AND RELATIONSHIP WITH MORTALITY
Abstract
Type 2 Diabetes is increasing worldwide. The complications of this disease,
which is an important cause of mortality and morbidity, can be prevented by early
diagnosis and treatment. An important part of Type 2 Diabetes patients is
undiagnosed diabetes patients. Screening for diabetes with HbA1C in inpatients may
be an opportunity to detect unknown diabetes. It is not known whether there is a
difference between known diabetes, unknown diabetes and non-diabetes in terms of
primary causes of admission , length of stay and mortality. In this study, it was aimed
to evaluate the new diagnosis of diabetes detection rate and whether there is a
difference between the known diabetes, unknown diabetes and non-diabetes primary
disease and discharge status in patients who are hospitalized in the Internal Medicine
Clinic with HbA1C.
In this retrospective study, all patients whose HbA1c level was examined in
the Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital Internal Medicine Clinic
between January 1 and December 31, 2015 was included. HbA1C, fasting glucose,
age, gender, primary causes of admission, comorbidities of patients were recorded.
Those without known diabetes were diagnosed with new diabetes if HbA1c was 6.5
and above. The patients were divided into 3 groups as previously diagnosed with
diabetes, newly diagnosed with diabetes and no diabetes. Three groups were
compared in terms of length of stay, primary disease, and discharge status.
In 29.7% of 1057 patients, diabetes was previously diagnosed diabetes (Group
1), 7.5% was newly diagnosed (Group 2), 62.8% did not have diabetes (Group 3). No
statistically significant difference was found between the groups in terms of length of
stay and mortality (p> 0.05). A statistically significant difference was found between
the groups in terms of primary disease distributions (p: 0.001; p <0.05).
Gastrointestinal system disease and hemotological disease rates are significantly
higher in Group 3 than Group 1 and Group 2 (p: 0.001; p <0.05). There was no
statistically significant difference between the primary disease distributions of cases
in Group 1 and Group 2 (p: 0.140; p> 0.05).
In this study, the rate of unknown diabetes was found to be 7.5% in patients
hospitalized in the Internal Medicine clinic within 1 year. Diabetes screening with
HbA1C measurement in inpatients can help diagnose unknown diabetes. The duration
of hospitalization and mortality was not associated with the presence or awareness of
diabetes.
Keywords: Diabetes, Diabetes Unawareness, length of stay, mortality

Kongre Özet Kitabı

5-7 Haziran 2020

https://www.inbak.org/

105

ULUSLARARASI HARRAN SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Şanlıurfa,
TÜRKİYE

STRES UYGULANAN SIÇANLARDA MESANE EPİTELİ ÜZERİNE
LÖKOTRİEN RESEPTÖR ANTAGONİSTİ MONTELUKAST’IN ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Esra ÇİKLER-DÜLGER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Prof. Dr. Şule ÇETİNEL
Marmara Üniversitesi

Özet
Organizmalar dış çevreleriyle dengede kalarak homeostazı korurlar. Gündelik
yaşamda karşılaşılan kronik stres koşullarında homeostaz bozulur ve adrenal
korteksten uzun süreli salgılanan yüksek düzeydeki kortizol hormonu dokularda
yaygın oksidatif hasara yol açar. Bu nedenle stresin, interstisyel sistit (İS) gibi
etiyolojisi bilinmeyen pek çok hastalıkta rol oynadığı düşünülmektedir. İS, işeme
sıklığı ve aciliyeti, ağrı ve yanma ile tanımlanan kronik, inflamatuvar ve steril bir
mesane hastalığıdır. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü ve Ulusal Artrit, Diyabet ve
Böbrek Hastalıkları Enstitüsü mononuklear inflamasyon, mukozal kanama, mesane
epitel hasarı ve mukus tabakasının kaybı ile ürotelde mast hücre artışını İS ’nin
morfolojik kriterleri arasında kabul etmiştir.
Sudan kaçınma stresi, gündelik yaşam stresini taklit eden fizyolojik ve
psikolojik bir deney modelidir. Sisteinil lökotrienler, astım ve inflamatuvar bağırsak
hastalığı gibi inflamatuvar reaksiyonların bir parçası olarak önemli bir rol oynar.
Lökotrienler reseptörlerine bağlanıp aktive onları ederek işlev görürler. Astım
tedavisinde kullanılan bir lökotrien reseptör antagonisti montelukast (M)’ın,
lökotreinlerin yapımını veya işlevini inhibe etmekte etkin olduğu gösterilmiştir.
Bu çalışmada lökotrien D4 reseptör antagonisti montelukastın kronik sudan
kaçınma stresi (KS)’nin tetiklediği mesane hasarı üzerine tedavi edici etkisini
araştırdık. KS grubundaki dişi Wistar albino sıçanlar 5 gün 2 saat/gün KS’ye maruz
bırakıldılar. KS+M grubunda KS öncesi deneklere 10 mg/kg montelukast verildi
(i.p.). Mesane örnekleri genel morfoloji ve mast hücre aktivasyonu açısından ışık
mikroskobu ile incelendiler. Biyokimyasal olarak malondialdehit (MDA) ve glutatyon
(GSH) düzeyleri belirlendi.
KS grubunda ürotelyal hasar, ülserli alanlar ve mukozada inflamatuvar hücre
infiltrasyonu, sayıca artmış degranüle mast hücreleri gözlendi. KS+M grubunda
göreceli olarak nomal ürotelyal topografi, orta şiddette inflamatuvar hücre
infiltrasyonu ve mukpzadaki degranüle mast hücrelerinde azalma gözlendi. KS
grubunda artmış MDA ve azalmış GSH düzeyleri, KS+M grubunda kontrole yakın
değerler göstermiştir.
Mesanede M tedavisinin KS kaynaklı dejenerasyonu önemli ölçüde önlediği
sonucuna vardık. M, semptomları stres koşulları ile şiddetlenen interstisyel sistite
karşı olası bir terapötik ajan olabilir.
Anahtar Kelimeler: interstitial sistit, lökotrien, mast hücresi, montelukast,
stres.
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THE PROTECTIVE EFFECTS OF LEUKOTRIENE RECEPTOR ANTAGONISTMONTELUKAST ON THE WATER AVOIDANCE STRESS (WAS)-INDUCED
DEGENERATION OF URINARY BLADDER
Abstract
Organisms maintain their homeostasis by staying in balance with their external
environment. In chronic stress conditions encountered in daily life, homeostasis is
disrupted and high levels of cortisol hormone secreted from the adrenal cortex for a
long time cause widespread oxidative damage in tissues. Therefore, stress is thought
to play a role in many diseases of unknown etiology such as interstitial cystitis (IS). IS
is a chronic, inflammatory and sterile bladder disease that is defined by the frequency
and urgency of urination, pain and burning. The American National Institute of Health
and the National Institute of Arthritis, Diabetes and Kidney Diseases have recognized
mononuclear inflammation, mucosal bleeding, bladder epithelial damage and loss of
the mucous layer, and mast cell increase in the urothel, among the morphological
criteria of IS.
Water avoidance stress is a physiological and psychological experiment model
that mimics everyday life stress. Cysteinyl leukotrienes play a part in inflammatory
reactions such as asthma and inflammatory bowel diseases. The leukotrienes exert
their actions by binding to and activating various receptors. Montelukast (M), a
leukotriene receptor antagonist, which is used in the treatment of asthma has been
shown to be effective in inhibiting the action or formation of leukotrienes. We
investigated the protective effect of montelukast, leukotriene D4 receptor antagonist,
on chronic water avoidance stres (WAS)-induced degeneration of the uriary bladder.
Female Wistar albino rats were exposed to WAS for 2 h/day, for 5 days (WAS
group). Before exposure of the animals to WAS, a 10 mg/kg montelukast was injected
i.p. to animals (WAS+M group). Samples of the urinary bladder were investigated
under light microscope for general morphology and mast cell activation.
Malondialdehyte (MDA) and glutathione (GSH) levels were also determinated.
In the WAS group urothelial damage, and inflammatory cell infiltration,
increased number of degranulated mast cells in the mucosa and ulcerated areas were
observed. In the WAS+M group, relatively normal urotelial topography, moderate
inflammatory cell infiltration and decreased numbers of degranulated mast cells in the
mucosa were observed. Incresed MDA levels and decreased GSH levels in the WAS
group were reversed to control values in the WAS+M group. Stres increased bladder
smooth muscle contraction in responses to carbacol while treatemet with M abolished
this effect and decreased the contraction of bladder muscle.
We conclude that M treatement significantly prevented WAS-induced
degeneration in the uriary bladder. M may be a possible therapeutic agent against IC,
the symptoms of which are aggravated by stress conditions.
Keywords: interstitial cystitis, leukotrien, mast cell, montelukast, stress.
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EFFECTIVENESS OF VELOCITY STANDARD DEVIATION VALUE IN
THE DISCRIMINATION OF MALIGNANT BREAST LESIONS WITH
SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY
Dr. Deniz Esin Tekcan Şanlı
Acıbadem Kozyatağı Hospital
Abstract
The aim of this study is to reveal the malignancy predictions of velocity
standard deviation (VSD) by comparing Vmean, and Vmax values and VSD values in
the shear wave elastography (SWE) examination additional to grayscale
ultrasonography in the evaluation of breast lesions.
Solid breast lesions which were evaluated as BIRADS category 3-4-5 by
ultrasonography were included in the study in cases where breast ultrasonography
examination was performed in our clinic between May 2019 and December 2019. The
lesions that meet the criteria were examined by SWE after ultrasonography in the
same session. Vmax, Vmean, and VSD values of the lesions were recorded. The
correlation of these values with the histopathological results obtained by percutaneous
or excisional biopsy was statistically compared.
Breast ultrasonography was performed in 700 cases. 100 cases with solid
lesions evaluated as BIRADS category 3-4-5 were included in the study. The mean
age of the patients was 44 ± 11.2-years (18-81). 105 lesions matching the criteria were
found in the patients included in the study. 83% of the lesions were evaluated as
BIRADS-3, 10% as BIRADS-4, and 7% as BIRADS-5. Biopsies were performed on
35% of BIRADS-3 lesions and all of BIRADS 4-5 lesions. As a result of
histopathological examination, 27% of BIRADS-3 lesions, 82% of BIRADS-4, and
100% of BIRADS-5 were malignant. Average Vmax values of malignant lesions (n:
24) (median size: 15.5 ± 5.26, 7-30 mm): 7.51 ± 1.69 m / s (3.6-10), Vmean: 4,1 ±
1.63 m / s (1.56-7.82), VSD: 1.47 ± 0.6 (0.22-2.4). Average Vmax values of benign
lesions (n: 81) (median size: 13.46 ± 5.85, 4-42 mm): 4.63 ± 1.1 (1.98-8.47), mean
Vmean: 2 ± 0.77 m / s (0.89-5.17) and mean VSD: 0.75 ± 0.5 (0.1-2) were obtained.
In the elastographic evaluation of breast lesions by SWE, more objective
results can be obtained in malign-benign lesion discrimination by measuring VSD
values without being dependent only on Vmax or Vmean values.
Keywords: SWE, elastography, ultrasonography, malign breast lesions, VSD
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ANTEROLATERAL LİGAMENT: TÜRK POPULASYONUNDA
BULUNMA SIKLIĞI
Doç. Dr. Murat Demirel
Prof. Dr. Selçuk Tunalı
Prof. Dr. Ali Fırat Esmer
TOBB Üniversitesi, Ankara Üniversitesi
Özet
Diz ekleminde ön çapraz bağ (ÖÇB) yırtıkları en sık görülen
yaralanmalardandır ancak halen güncel cerrahi rekonstrüksiyon yöntemleri ile doğal
dinamik diz fonksiyonunu elde etme ile ilgili sorunlar sıklıkla bildirilmektedir.
Anatomik ÖÇB rekonstrüksiyonunun amacı dizin normal anatomi ve kinematiğini
tekrar sağlamaktır. ÖÇB yaralanmalı dizlerde tam rotasyonel stabiliteyi sağlamadaki
başarısızlıklar, dizin lateral bölgesindeki yapıların güçlendirilmesi amacını taşıyan
eklem-dışı tenodez rekonstrüksiyonları gibi prosedürlerin, ÖÇB rekonstrüksiyonu
ameliyatlarına eklenmesi gerekliliği fikrini güçlendirmiştir. Anatomik olarak, bu
klinik gözlemler dizin anterolateral bölgesindeki yapıların yapısal içerik ve stabilize
edici katkılarının değerlendirilmesi amaçlarını taşıyan çalışmaların yapılmasına olan
ilgiyi uyarmıştır. Bunun sonucunda anterolateral ligament (ALL) gibi bir yapının
yeniden keşfi olarak adlandırılabilecek ayrıntılı incelemelerini içeren araştırmalar
yapılmıştır. ALL ilk kez Segond tarafından 1879 yılında, İliotibial bandın (ITB) iç
rotasyon sırasında gerilmesini tanımladığı çalışmada belirtilmiştir. Ama ALL
anatomisine esas ilginin artmasını sağlayan çalışma Claes ve ark., tarafından yapılmış
ve o dönemde bir çok yazılı ve görsel basında ‘’Dizde yeni bir bağ bulundu’’ şeklinde
haberler yer almıştır. Bu çalışmanın amacı kadavrada yapılan diseksiyon çalışmaları
sonrasında Türk populasyonunda ALL varlığı ortaya koymaktır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve TOBB
Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Anatomi laboratuvarlarında gerekli
izinler alındıktan sonra 28 kadavrada diseksiyon çalışmaları yapıldı. Diseksiyon
tekniği Daggett ve ark.’nın tanımladığı şekilde cilt- cilt altı geçildikten sonra
proksimalden İTB bir yaprak şeklinde distalde proksimal tibiaya kadar, Gerdy
tüberkülüne, devam ettirildi. Daha sonra dış yan bağ, İTB lifleri, biseps femoris kası
yapışıkları dikkatlice diseke edilerek ALL bağ izole edilmeye çalışıldı. ALL’nin daha
kolay fark edilebilmesi için diseksiyon sırasında tibianın iç rotasyona alınması tüm
kadavralarda istisnasız uygulandı.
Diseksiyonu yapılan 28 kadavranın 21’inde (%75) anterolateral ligamente
rastlandı. Bu bağ literatürde tarif edildiği şekilde dış yan bağın önünde femoral
epikondilin önünden başlayıp distalde Gerdy tüberkülü ile fibula başı orta noktasında
sonlanmaktaydı. Tibia iç rotasyonu sırasında bu bağın gerginleştiği de kadavra
çalışmalarında görüldü.
Günümüzde halen ALL’in varlığı ve önemi ile ilgili tartışmalar sürmektedir.
Yapılan bazı çalışmalarda kadavralarda ALL varlığı % 0-100 arasında değişmektedir.
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Bir kısım araştırmacılar bu yapının bir bağdan ziyade kapsüler bir kalınlaşma
olduğunu bildirmektedir. Son yapılan histolojik çalışmalarda ise bağ dokusu yapısında
olduğu gösterilmiştir. Bir diğer konu ise bu yapının biyomekanik gücü ile ilgilidir. Ön
çapraz bağın her iki demetinin ve ALL’in kesildiği durumlarda dizde belirgin bir
instabilite ortaya çıktığı gösterilmiştir.
Ön çapraz bağ yırtığı sonrası rezidüel anterolateral instabilite ihtimalini
ortadan kaldırmak için anterolateral bölgedeki yapılar ayrıntılı olarak
değerlendirilmelidir. Her ne kadar farklı çalışmalarda farklı ALL görülme oranları
bildirilmiş olsa da yaptığımız çalışmada ALL görülme sıklığı %75 olarak
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Anterolateral Ligament, Ön Çapraz Bağ Cerrahisi,
Anterolateral İnstabilite
ANTEROLATERAL LIGAMENT: PREVALENCE IN TURKISH
POPULATION
Abstract
Anterior cruciate ligament (ACL) ruptures in knee-joint are one the most
frequent injuries; however, it is commonly reported that there are still problems in
terms of obtaining natural dynamic knee function using the current surgical
reconstruction methods. The aim of anatomic ACL reconstruction is to restore normal
anatomy and perfect knee kinematics. The failure in restoring full rotational stability
in knees injured with ACL supports the idea that ACL reconstruction surgeries
necessitates the addition of the procedures such as extra-articular tenodesis
reconstructions, which aim to strengthen the structures in the lateral part of the knee.
Anatomically, these clinical observations arouse the interest in doing studies which
aim to examine the structural content of the structures in anterolateral part of the knee
and its stabilizing contributions. As a result, some research has been done, which can
be called the rediscovery of the structure anterolateral ligament (ALL) including its
detailed examinations. ALL was first indicated by Segond in 1879, in his study when
he described the extension of iliotibial band (ITB) during internal rotation. However,
the study which aroused the main interest in the anatomy of ALL was carried out by
Claes et al., and there was news in written and visual media during that time stating
that “A new ligament was discovered in the knee.” The aim of this study is to report
the ALL existence in Turkish population after working on cadaver dissections.
After permissions, dissections of 28 cadavers were performed in Ankara
University Faculty of Medicine Anatomy Department and TOBB University Faculty
of Medicine Anatomy Department. Dissection technique according to Daggett, after
skin and underlying soft tissues passed, from proximal to distal ITB were removed in
a flap-like fashion until to proximal tibia, Gerdy tubercule. To isolate ALL,
meticulous dissection carried while dissecting lateral collateral ligament, ITB fibers,
and biceps femoris muscle. For easier visibility of ALL tibial internal rotation were
performed to all cadavers during dissection without exception.
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In 21 of 28 (75%) of the cadavers dissected ALL were observed. As written in
the literature this ligament was starting from femoral epicondyle and in front of the
lateral collateral ligament origin, and was ended distally in the middle of Gerdy
tubercule and fibular head. Stretching of the ligament during internal tibial rotation
was also observed during cadaveric studies
Nowadays there are still some debates about the existence and importance of
ALL. In some studies the prevalence of ALL varies between 0-100%. Some of the
researchers reports that its a capsuler thickening rather than a ligament. But the recent
histological studies confirmed that it has a ligament structure. Another issue about the
ligament is its biomechanical strength. It was also shown that after ligation of the two
bundles of ACL and ALL gross instability in the knee joint occurred.
In order to overcome the possibility of residual anterolateral instability after
ACL tear, the structures around the anterolateral region of the knee must be assessed
meticulously. Although it was reported different existence ratios from different
studies, in our study we found 75% ALL prevalence.
Keywords: Anterolateral Lıgament, Anterıor Crucıate Lıgament Surgery,
Anterolateral Instabılıty
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ADJUVAN KEMORADYOTERAPİ UYGULANAN MİDE KANSERLİ
HASTALARDA LENFOSİT/CRP VE LENFOSİT/MONOSİT ORANLARININ
SAĞKALIM İLE İLİŞKİSİ
Uzm. Dr. Hazan Özyurt
Doç. Dr. Ayşe Sevgi Özden
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Özet
Mide kanseri genellikle ileri evrelerde tanı konan ölüm oranı yüksek bir
hastalıktır. Bu nedenle prognozu belirlemede maliyeti düşük, kolay uygulanabilir ve
güvenilir belirleyicilere ihtiyaç vardır. Klinikte nötrofil-lenfosit oranı (NLO),
trombosit-lenfosit oranı (TLO), lenfosit-monosit oranı (LMO), lenfosit-CRP oranı
(LCRPO), sistemik immün-inflamatuar indeks [SII,( nötrofil sayısı x platelet
sayısı)/lenfosit sayısı] ve CRP gibi sistemik inflamasyonu gösteren immün
parametrelerin akciğer, mide, kolorektal kanser gibi bazı tümörde post-operatif
dönemde prognostik önemi vardır. Ancak bu parametrelerin kemoradyoterapi (KRT)
gibi adjuvan tedavilere bağlı oluşan immun sistemik yanıtlar için prognostik önemi
belli değildir. Bu çalışmada lokal ileri evre mide kanseri tanısıyla adjuvan KRT
uygulanan hastalarda sistemik inflamatuar parametrelerin sağkalımla ilişkisini
belirlemek amaçlandı. Ocak-2013 ile Mayıs-2016 tarihleri arasında lokal ileri evre,
mide kanseri tanısıyla 1-2 kür adjuvan kemoterapi sonrası KRT (5-fluorourasil bazlı
kemoterapi veya kapasitabin ve eşzamanlı konformal radyoterapi, 45 Gy/25 frk/5
hafta) uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. KRT öncesi ve sonrası tam
kan sayımı, CA 19-9, CEA, CRP değerlerine arşiv kayıtlarından ulaşıldı. NLO, TLO,
LMO, LCRPO ve SII hesaplanarak sağkalımla ilişkileri araştırıldı.Çalışmaya 53 hasta
dahil edildi. Medyan yaş 58 (28-77), E/K oranı 1.5, medyan takip süresi 41 ay (9- 66
ay), 3 ve 5 yıllık sağkalım oranları sırasıyla % 43.4±%7 (%95 CI 23.1-29.7) ve %
12.5±%5 (% 95 CI 24.2- 37) bulundu. KRT öncesine ait LCRPO ile genel sağkalım
süresi [30±3.2 ay, (%95 CI 24.5-37)] arasında anlamlı korelasyon (r=0.42, p=0.005)
saptandı. LCRPO [medyan=0.43, (0.02-1.1)] ≤0.43 olan hastalarda ortalama sağkalım
süresi 29.5±4.2 ay (%95 CI 21-37), LCRPO>0.43 olan hastalarda ise 38±4.3 ay (%95
CI 29-46) bulundu (p=0.065). KRT sonunda sadece LMO ile 3 yıllık sağkalım
arasında negatif korelasyon (r= - 0.32, p=0.042) saptandı. NLO, TLO, SII, CEA ve
CA19-9 değerleriyle sağkalım süreleri arasında anlamlı ilişki gösterilemedi. Sonuç
olarak bu çalışmada mide kanserli hastalarda KRT öncesi LCRPO, sonrası LMO
değerleri ile sağkalım süreleri arasında ilişki saptandı. Bu bulgulara göre mide
kanserli hastalarda adjuvan tedavilerin sebep olduğu sistemik inflamatuar yanıtlrın
prognostik önemi daha yüksek sayıda hasta içeren prospektif çalışmalarla
araştrılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mide kanseri, CRP, lenfosit, monosit
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THE EFFECT OF LYMPOCYTE/CRP AND LYMPOCYTE /MONOCYTE
RATIO IN SURVIVAL OF GASTRIC CANCER BEFORE AND AFTER
CHEMORADIOTHERAPY
Abstract
Gastric cancer is usually diagnosed at an advanced stage and has a high
mortality rate. Therefore, easily accessible, reliable determinants with low cost are
needed to predict the prognosis. Immune parameters determining
systemic
inflammation such as neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), platelet-lymphocyte ratio
(PLR), lymphocyte-monocyte ratio (LMR), CRP, lymphocyte-CRP ratio (LCRPR),
systemic immune-inflammatory index [SII, (platelet count x neutrophil
count)/lymphocyte count] have been shown to have a prognostic role, especially in
the post-operative period, for some tumor types such as lung, stomach, colorectal
cancer. However prognostic significance of systemic inflamatory responses of
adjuvant therapies such chemoradiotherapy (CRT) are not clear. Therefore, the aim
of this study was to investigate the relationship between systemic inflammatory
parameters and survival in patients who were treated with adjuvant CRT with the
diagnosis of gastric cancer. The patients who received adjuvant 1-2 cycles of
chemotherapy followed by concomitant CRT (5-fluorouracil-based chemotherapy or
oral capacitabine concomitant with conformal radiotherapy 45 Gy/25 fractions/5
weeks) for locally advanced gastric cancer between January-2013 and May-2016 were
evaluated retrospectively. Patients whose complete blood count measurements and
CA 19-9, CEA, CRP values were obtained before and at the end of CRT were
included into the study. NLR, PLR, LMR, SII and LCRPR were calculated and their
relationship with survival rates were investigated. A total of 53 patients (median age
58 (28-77), F/M ratio 1.5 were included into the study. The median follow-up time
was 41 monhts (9- 66), 3 and 5 year survival rates were % 43.4±%7 (%95 CI 23.129.7) and % 12.5±%5 (% 95 CI 24.2- 37) respectively. A significant correlation
(r=0.42, p=0.005) was detected between LCRPR obtained before CRT and overall
survival time [30±3.2 months, (%95 CI 24.5-37]. The mean survival time in patients
with LCRPO [median: 0.43±0.20, (0.02-1.1)] ≤0.43 was 29.5 ± 4.2 months (95% CI
21-37), and 38 ± 4.3 months (95% CI 29-46) in patients with LCRPO> 0.43 (p =
0.065). At the end of the CRT, negative correlation (r = -0.32, p=0.042) was found
between LMR and 3 year survival but not overall survival time. In addition no
significant correlation was found between NLR, PLR, SII, CEA, CA19-9 values and
overall survival time. As a conclusion, in patients with gastric cancer, correlations of
survival times with LCRPR and LMR were found before and after CRT respectively.
Therefore more detailed prospective studies with high number of patients should be
designed to find out prognostic significance of systemic inflammatory responses
caused by adjuvant treatments in patients with gastric cancer.
Keywords: Gastric cancer, CRP, lymhocyte, monocytes,
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REKTUM KANSERİ NEDENİYLE AŞAĞI ANTERİOR REZEKSİYON VE
ABDOMİNOPERİNEAL REZEKSİYON YAPILAN HASTALARIN LOKAL
NÜKS, UZAK METASTAZ VE SAĞKALIM AÇISINDAN
KARŞILAŞTIRILMASI
Uzm. Öğr. Gör. Mehlika Bilgi KIRMACI
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Özet
Bu çalışma, abdominoperineal rezeksiyon (APR)ve aşağı anterior
rezeksiyon(AAR) ile tedavi edilen hastaların pozitif çevresel rezeksiyon marjı(CRM),
lokal rekürrens(LR) ve genel sağkalım(OS) karşılaştırılması amacıyla yapıldı.
Total mezorektal eksizyonun (TME) eklenmesi rektal kanserli hastaların
sonuçlarını iyileştirmiştir. Bununla birlikte, bir APR ile tedavi edilen hastaların
hayatta kalması, aşağı ön rezeksiyonlarla (LAR) tedavi edilenlerden daha az
iyileşmiştir. Ayrıca, APR daha yüksek bir LR oranı ile ilişkilidir.
Haziran 1999-Ocak 2011 yılları arasında rektum kanseri nedeniyle Dokuz
Eylül Üniversitesi Kolorektal Cerrahi Birimi tarafından AAR ve APR yapılan 228
hastanın prospektif olarak toplanmış verileri retrospektif olarak incelendi.
Rektum kanseri tanısı alan toplam 228 hastanın171’ne AAR 57’sine APR
yapıldı. Histopatolojik ÇRS tutulum bilgisi 225 hastadan sağlanabildi: AAR grubunda
20 hastada, APR grubunda 9 hastada ÇRS tutulumu vardı. Lokal nüks; AAR
grubunda 16 hastada, APR grubunda 5 hastada görüldü. Uzak metastaz AAR
grubunda 28, APR grubunda 13 hastada görüldü. Sağkalım oranı, AAR grubunda 1
yıllık %97, 3 yıllık %78, 5 yıllık %69’du. Abdominoperineal rezeksiyon grubunda 1
yıllık %98, 3 yıllık % 85, 5 yıllık % 67 idi.
Bizim serimizde APR yapılan hastalarda TME kalitesi daha kötü, spesmen
perforasyon oranı daha yüksek olmasına rağmen ÇRS tutulumu açısından iki grup
arasında anlamlı bir fark oluşmamış ve lokal nüks ve sağ kalım açısından anlamlı fark
görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Rektum Kanseri, Aşağı Anterior Rezeksiyon,
Abdominoperineal Rezeksiyon
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NEOVASKÜLER GLOKOMDA TRABEKÜLEKTOMİ VE EX-PRESS
İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Müslüm TOPTAN
Harran Üniversitesi
Trabekülektomi ve EX-PRESS implantasyonu yapılan neovasküler glokomlu
(NVG) hastalarda postoperatif klinik sonuçları araştırmak
Trabekülektomi ile tedavi edilen 26 göz ve EX-PRESS ile tedavi edilen 26 göz
dahil olmak üzere 52 hastada toplam 52 göz analiz edildi. Hem trabekülektomi hem
de EX-PRESS grupları ameliyat sırasında mitomisin C ile tedavi edilmiş ve ameliyat
sonrası 1 yıl takip edilmiştir. Cerrahi başarı, glokom ilaçları kullanılarak veya
kullanılmadan, daha fazla glokom cerrahisi olmadan 5 mm Hg ≤ göz içi basıncı ≤21
mm Hg olarak tanımlandı. Önceden glokom cerrahisi geçirenler çalışma dışında
bırakıldı.
Her iki grupta da ortalama göz içi basıncı başlangıç değerine göre anlamlı
derecede azaldı (P <0.001). Ortalama göz içi basıncı ve ilaç sayısı her iki grupta da
takip sırasında benzerdi, ameliyat sonrası 1. yılda ortalama göz içi basıncı EX-PRESS
ve trabekülektomi gruplarında sırasıyla 16.8 ± 4.5 mm Hg ve 17.1 ± 7.1 mm Hg idi (P
= 0.516). Ameliyattan 1 yıl sonra EX-PRESS ve trabekülektomi gruplarında başarı
oranı sırasıyla % 80.8 ve % 76.9 idi. İki grup arasında başarıda anlamlı bir fark
görülmedi ( P= 0.734). Ameliyat sonrası göz içi basınç değerlerindeki değişim ilk gün
gruplar arasında benzerdi, ancak trabekülektomi sonrası 7. günde EX-PRESS implant
ile karşılaştırıldığında daha yüksekti (P = 0.035). Erken postoperatif hipotoni, sığ ön
kamara, hifeması olan hasta sayısı EX-PRESS grubunda trabekulektomi grubuna göre
anlamlı olarak daha düşüktü (sırasıyla P = 0.013, 0.016 ve 0.018). Görme keskinliği,
ilaç sayısı ve başarı oranı iki grup arasında benzerdi.
NVG’ lu gözlerde EX-PRESS implantasyonu, trabekülektomi ile
karşılaştırıldığında göz içi basınçları, ilaç kullanımı ve cerrahi başarı açısından benzer
idi. Ancak postoperatif komplikasyonlar EX-PRESS grubunda daha azdı.
Anahtar Kelimeler: Göz içi basıncı; Ex-press; Neovasküler glokom;
Trabekülektomi.
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Grafik 1: EX-PRESS ve trabekülektomi gruplarında 1 yıllık göz içi basınç değişimi.

Grafik 2: EX-PRESS ve trabekülektomi gruplarında tedavi öncesi ve sonrası
antiglokomatöz ilaç sayısı.
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