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WELCOME
Dear Colleagues,
Trakya Family Medicine Congress is continuing to grow ever since the
foundation in 2001. Trakya Family is working hard with the
collaboration, interest, support and trust of the participants.
TAHEK International is aiming to bring together all the colleagues of
family medicine throughout the world.
The theme of this congress is "LIVING WITH CHRONIC CONDITIONS".
The subject of this theme will be discussed in different aspects in detail.
I wish to see you all in the congress.

Prof. Nezih Dağdeviren, MD
Congress Chair
Chair, Trakya University Faculty of
Medicine, Department of Family
Medicine
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Lectures
Chronic Care and Palliative care in primary care
Danica Rotar Pavlic
University of Ljubljana, Department of Family Medicine, Slovenia
Aim: The key objective of Position Paper Palliative care in Primary care, prepared by European Forum for Primary
Care is to assist practitioners, policymakers and researchers in Primary Care by providing information on health
needs of palliative patients. It discusses the current context in which health care for the palliative patients’ functions
and shows various approaches in policy, practice and research intended to improve PC for palliative patients and
their families.
Context: Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the
problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early
identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and
spiritual.
Primary care workers value this part of their work. Most of the time, patients appreciate the contribution of the GPs,
district nurses, physiotherapists, social workers, hospices and lay support, especially if they accessible, take time to
listen, allow patient and carers to ventilate their feelings, and make efforts made regarding symptom relief. However,
some reports from bereaved relatives suggest that palliative care is performed less well in the community than in
other settings. Primary care has great potential to access and deliver effective palliative care to patients, especially
home based palliative care. There is a great diversity in the extent and type of palliative care in primary care
provided by European countries. More patients benefit from palliative and end-of-life care if it is delivered in the
community by Primary Healthcare trams.
Conclusion: Palliative care is a humanitarian need. Effective palliative care services should be integrated into the
existing health system, especially community and home-based care. Primary care teams should give to very ill
individuals and their families a greater sense of control and enable them to make informed decisions about their care.
Caring for the caregivers is an essential area of palliative care in primary care. The non-specialist palliative care needs
should be considered by the staff delivering the on-going care, with initial guidance and support from specialists in
hospitals and specialized palliative care teams. Implementation of interdisciplinary care that focuses on effective
communication, individualized care plans and care coordination should be established. The definition of the essential
requirements for primary care interventions throughout the palliative care pathway should be accepted in the
international audience. The improvement of communication between differing professionals and sectors involved in
palliative care, including via IT investment and improvement, and integration of education should be conducted.
Health care services for chronic patients in Balkan countries. Bulgarian experience & dilemmas.
Lyubomir Kirilov Kirov
Sofia Unifersity "St. Kl. Ohridski", Faculty of medicine, Sofia, Bulgaria
The development of medical science and practice ensured effective control of infectious diseases with serious
consequences and also successful treatment of other medical conditions. This led to an increase in life expectancy,
which provided enough “disease - free” space for chronic noninfectious diseases (CND). Healthcare systems organize
and provide management of CND in different ways, aiming the best medical practices. But each country’s choice
strongly depends on the economic status, the part of the GDP spent for healthcare, the competence of health policy
makers, health care provider’s qualification, etc.
In Bulgaria there are well structured and to higher extend consistent to the best practices rules for prevention of CND
and effective following up of patients with established CND especially for cardiovascular diseases, diabetes mellitus
type 2 and 1, thyroid gland disorders, etc. GPs provide the relevant integrated health care to chronic patients in
cooperation with other specialists in the respective fields.
This leads to appreciable results as points the data from a retrospective study of patients’ recordings in GPs’ practices,
initiated and conducted by the National Association of GPs in Bulgaria in 2016. We analysed the data from the
electronic health records of 142827 persons aged >18 years and found 15 933 patients with T2DM and selected those
with concomitant hypertension (10 036). From the latter, data for 5926 consecutive patients > 40 years was analysed
and 64.0% had blood pressure ≤ 140/85 mm/Hg, 77.4% ≤ 140/90 mm/Hg, 63% had HbA1c ≤ 7.0% and 24% between
7.1-8.0%, which demonstrates a good blood pressure and glycemic control.
There is always need for improvement: more freedom for GPs to refer patients to a variety of tests, to prescribe a
broader range of drugs, etc. There are dilemmas, too, as what model to apply, i.e. aggressive or gradually titrated and
adapted to the disease and patient’s characteristics treatment; expensive or efficient; guidelines implementation being
a canon or a beacon, etc.
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Child obesity - a problem in general practice and how to deal with
Valentina Christova Madjova
Department of Family Medicine and Clinical Laboratory, Medical University of Varna, Bulgaria
Obesity is a huge and neglected problem. Approximately 155 millions of children are with overweight and obesity.
Obese children more likely later become obese adults, and this is associated with higher morbidity and mortality.
The tendency among Bulgarian children shows a raising frequency of overweight and obesity.
Reasons for children obesity are found in family factors; poor nutritional habits; long TV or PC watching (screen) time;
low physical activity; school factors as no consistent national policy on children's nutrition etc.
What are the actual risk factors for childhood obesity met by Bulgarian GPs: family history of obesity; increased BMI of
parents; higher birth weight; artificial feeding in infancy; reduced physical activity; sedentary lifestyle and unhealthy
eating
habits
of
children.
Where is the place of GPs or how to deal with the problem of childhood obesity?
1) true prevention of obesity begins at a very early age; 2) education of children in proper eating habits and active
movement; 3) strict food control: it must be balanced with enough fruits and vegetables; enough milk, milk products
and enough water, no sugar and carbonated drinks; 4) providing adequate sleep and physical activity
What mistakes we do as doctors? 1) lack of good communication between doctor/parents/child; 2) inadequate selfpreparation for the consultation; 3) incorrect information for the patient; 4) failure to comply with the patient who is a
child!
How to prevent our children from being obese? breastfeeding when possible and plotting BMI at each visit. We propose
Bulgarian GPs to use anticipatory guidance: 5-2-1-0: “5 a day” fruits and vegetables; less than 2 hr/day of screen time;
at least 1 h of moderate activity each day and no sweet drinks. We recommend also our GPs to use in management of
child obesity family behavior therapy.
Care of Obese Adults
Selçuk Mıstık
Erciyes University Medical Faculty, Department of Family Medicine, Kayseri, Turkey
Obesity is one of the most important public health problems. In general, obesity is the excessive increase in the body
fat tissue. In men 15-18% and in women 20-25% of body weight is composed of fat tissue. The increase of this ratio to
25% in men and 30% in women is obesity.
There are many reasons for obesity, where excessive and wrong nutrition and insufficient physical activity are the
most important reasons. In addition to these factors, genetics, environmental neurologic, physiologic and biochemical
factors may cause obesity. Environmental factors are accepted as the most important reason for the development of
obesity.
A team consisting of doctors, dietitians, psychologists and physiotherapists is required in care of obese adults. The
aim of obesity treatment is targeting a realistic loss of body weight and decreasing the morbidity and mortality of
obesity. Another aim is the individual to achieve sufficient and balanced nutrition habits and increase the quality of
life. A decrease of 10% body weight in 6 months may help prevent the problems obesity causes.
The methods used in obesity care are classified in five groups:
1. Medical Nutrition (Diet) Treatment
2. Exercise Treatment
3. Change in Attitude Treatment
4. Pharmacological Treatment
5. Surgical Treatment
Quality of Life in Patients on Chronic Dialysis in Terms of Continuity of Care
Natasa Mrduljaš Đujić
Department of Family Medicine, University of Split, School of Medicine, Split, Croatia
ABSTRACT
Chronic Kidney Disease (CKD) is one of the leading public health problems in the world. Surveys carried out on
different races and in different parts of the world have shown that roughly one of the 10 adults have some form of
kidney damage. Loss of kidney function is reflected in the multitude regulating mechanisms of different systems in
the body. Care for a patient with a loss kidney function requires complex team interaction of health professionals,
patients and families. In people with chronic kidney disease, the risk from high blood pressure, diabetes, heart
disease, stroke and diabetes mellitus is increased.
Measuring the Quality of Life Related to Health (HRQOL) is a part of the general concept of quality of life. According
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to the survey, quality of life in dialysis patients is significantly lower, as compared to the general population.
The aim is to show the role of family physician in dialysis patient care, and to show the importance and impact of the
quality of life in dialysis patient on treatment outcomes.
In October 2016, the MEDLINE and EBSCO databases were searched for the 2005 - 2016 period.
Kidney transplantation offers better HRQOL as compared to dialysis, since there is no significant differences in
HRQOL between patients on hemodialysis (HD) and those on peritoneal dialysis. Good clinical practice in the
treatment of dialysis patients is based on individual approach and on improving the quality of life, for which the
collaboration of family doctors and consultant nephrologists is necessary. In daily practice, using questionnaires on
the quality of life of dialysis patients would increase the awareness of this very important segment of care for dialysis
patients, because quality of life is an outcome measure of treatment in these patients.
Keywords: dialysis, family physician, chronic renal disease, quality of life.
Introduction
Chronic Kidney Disease (CKD) is one of the leading public health problems in the world. Studies in different races
and in various parts of the world have shown that approximately one in ten adults has some form of kidney damage.
Loss of kidney function is reflected in a multitude of regulatory mechanisms of different systems in the body and its
care requires complex team interaction between health professionals, patients and families. People with chronic
kidney disease have increased risk of elevated blood pressure, diabetes, heart and stroke (1). Some of the most
important functions of the kidneys are regulation of water volume and acid balance in the body, electrolyte balance
and removal of urinary metabolic products, regulation of bone metabolism, and erythropetine production necessary
for the synthesis of red blood cells (2).
Although today CKD can be detected at earlier stages, when appropriate lifestyle changes and renoprotective drugs
slow down its progression, many patients develop the 5th stage of CKD, which is called the end stage of CKD.
Patients receiving CKD health care are being prepared for substitute renal function-hemodialysis (HD), peritoneal
dialysis (PD) or kidney transplantation (1).
Special challenge of a family physician is to inform the patient about his illness, at the beginning and on its course.
When it starts with patient education, the outcomes are more positive. The patient has enough time to adapt the
disease, change his behavior, and to accept the therapeutic guidelines provided by the doctor and other healthcare
staff involved in the care. Either experts need education on the care of patients with CKD. Choosing treatment is a
process which has to be reconsidered occasionally (3).
The importance of quality of life has recently been quite recognized by insurance companies, health workers,
regulatory agencies and researchers of the kidney patients. The common conceptualization of health-related quality of
life (HRQOL) is based on the definition of World Health Organization (WHO) as a state of complete physical, mental
and social well-being, not just absence of disease and helplessness (4).
Family physicians play an important role in early detection of chronic kidney disease, establishing measures to slow
down disease progression and promptly refer to nephrologist. Exploring the experiences and attitudes of primary care
physicians, most have shown interest in CKD patient care topics, information, counseling, referral to secondary level,
and palliative care. There were differences in the experience of some doctors dealing with CKD care. The importance
of good communication between the family physician and the nephrologist team is emphasized, whether they should
be referred to the hospital, for consultation, or coming to primary care after discharge (3).
The aim is to show the role of family physician in dialysis patient care, and to show the importance and impact of the
quality of life in dialysis patient on treatment outcomes.
Methods
According to keywords: dialysis, family doctor, quality of life and chronic kidney disease, in October 2016., the
MEDLINE and EBSCO databases were searched for the 2005 - 2016 period. When searching for articles, the criteria
were: reviewed, complete scientific papers, written in English. Quantitative research has a sample of more than 100
respondents, and respondents are older than 18 years.
Discussion
The role of family physician in dialysis patient care includes many various things. The most significant tasks are:
• to establish etiology,
• to provide appropriate therapy,
• to monitor the patient,
• to look for possible complications and
• to educate the patient (3).
High risk groups that should be cured for CKD include patients with family history of diabetes, hypertension,
recurrent uroinfections, urinary obstruction or systemic kidney disease. Studies show that patients older than 60 years
even when other risk factors for CKD are absent are worth of screening (1,2). Cardiovascular disease is the most
common cause of death in patients with CKD. In these patients, the 10-year mortality risk of KVD is higher than 20%
(2).
Speaking of monitoring, there are two basic tests to detect chronic kidney damage: estimated glomerular filtration
rate, (eGFR) and albumin/creatinine ratio (ACR). Significantly kidney damage can be recognized by reduced GF or
proteinuria, or both (1).
The most common complications of progressive renal impairment are: cardiovascular disease and dyslipidemia,
anemia due to impaired erythropoiesis with low iron reserves, mineral imbalance and bone metabolism
(hypocalcaemia, hyperphosphatemia, vitamin D decrease), hyperkalemia, metabolic acidosis, malnutrition (low
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serum albumin), retention of salts and fluids often associated with accelerated hypertension (1,2).
The basic procedures to slow down the progression of CKD are: blood pressure control (the target blood pressure of
130 / 80 mmHg is recommended in patients with normal urinary albumin concentrations and a 125/75 mmHg
pressure is recommended in patients with proteinuria 1g or more / 24 hours), reduction of albuminuria (with
angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers) and regulation of diabetes mellitus.
Other interventions that may be used include lipid reduction measures, partial anemia correction, and limiting
protein intake of 0.60-0.75 g / kg body weight / day in patients with GFR below 25mL / min / 1.73 m2 (1,2).
When to refer a patient to a hospital consultant - nephrologist? Referral is influenced by changes in GF levels, patient
condition, age, comorbidity, and sometimes by distance from the kidney disease unit (5). According to data from the
literature, if a patient is referred to nephrologist at least six months before the substitute curing, it allows slower
progression of renal disease, better blood pressure and metabolic parameters control, better patient education, and
proper choice of complementary treatment using an organized pre-primary education program. One of the criteria for
referral is a recommendation when the value of serum creatinine is 133-177 %mol / L or stage 3 in which the shared
care is considered and stage 4 where it is necessary to include nephrologist (Table 1). Modern medicine sets up
advanced care plan (ACP), together with the patient (5,6).
Table 1. Guidelines for CKD / dialysis preparation (21):
• clinical follow-up, training on replacement therapy modalities, nutrition education and comprehensive clinical care at
least 6 months prior to dialysis
• risk reduction for KVB: physical activity, smoking, lipids, GUK
• blood pressure
Dialysis care needs to be improved through collaboration and communication with primary doctors. Better
communication would reduce duplication of services or failures in care. However, it seems that patients with CRD are
referred to nephrologists less than would be needed and that the coverage of CRD screening at the primary level is
not sufficient. One of the reasons is overload of family doctors, but also an insufficient education. In addition, it is also
important to mention the communication with nephrologists and the concept of shared care (the concept dates back to
1977), for patients who need both medical profiles where information needs to be exchanged and achieved joint care
agreement (7).
In a patient on dialysis, it is very often unclear to whom this patient belongs and who should provide care, a
nephrologist or a family physician. More than 50% of Canadian nephrologists, for example, spend about 1/3 of their
time providing the patient with services from the primary care domain. Both sides agree that this part should be taken
by family doctors, but with additional education because they do not have enough knowledge or time to care for this
complex group of patients. Patients themselves trust their family doctors rather than nephrologists (8).
The methods for substitution of renal failure are:
• hemodialysis (HD) - center, satellite center and home HD;
• peritoneal dialysis (PD) - Continuous Ambulatory PD (CAPD) and Automated PD (APD);
• kidney transplantation (Tx) - Tx of deceased persons, living relatives and unrelated living persons (1).
There are different conditions that determine the possible choice of substitute treatment for the final stage of CKD.
Above all, they are: age, motivation, mobility, self-reliance, family help, disease acceptance, work ability, diabetes,
vascular disease, respiratory disease, previous surgery, patient involvement and hepatitis B and C status. Elderly
patients with multiple comorbidities have problem with making decisions. The more education they get, the easier
will be decision to make. The conclusion is that it is necessary to talk to patients and their families as often as
necessary to understand the core issues of the CKD and its perspective (1,5).
The first year of dialysis is the time of adjustment and variation of symptoms. Perception of the disease,
understanding, emotional response and therapy control varies within the first two years, depending on the type of
dialysis and the patient, and its characteristics. It is important to note that professional interventions can help in this
process. Knowledge about illness and accepting hemodialysis as a part of life can make living easier (6).
Hemodialysis itself is "time consuming" and is associated with many of the symptoms often caused by comorbid
disease and conditions. High levels of fatigue, insomnia, pain of different etiologies, depression, sexual dysfunction
and reduced quality of life have been observed in patients. Hemodialysis therapy is associated with frequent
hospitalization and high costs (9).
Peritoneal dialysis is a simple, relatively inexpensive form of renal substitution therapy, insufficiently used in many
parts of the world. Motivation and patient compatibility is often a preference for PD as a method of treatment. Better
mobility, self-reliance, disease acceptance and family help are often better prerequisites for PD (1,10).
Renal transplantation, as the best method of replacing renal function in recent years in Croatia is steadily increasing,
especially after entering Eurotransplant in 2007. Good organization of the donor hospitals system, transplantation
services and the patient preparation for transplantation have created preconditions for further development of kidney
transplantation in Croatia (1).
Transplantation does not bring complete healing despite the novel and healthy transplanted organ. Transplanted have
an increased risk of many diseases including cardiovascular disease, hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia,
obesity, bone disease, and newly-born malignant disease and numerous complications that cause immunosuppressive
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medication and consequently reduced life expectancy. Poorly controlled metabolic complications have the effect of
rejecting the transplant and affect the patient's survival. Family medicine physician will lead the patient through
numerous difficulties and problems caused by metabolic disorders and be a support in achieving better quality of life
after organ transplantation. In the case of side effects transplantation centers can model immunosuppressive therapy,
recognize the rejection of transplantation and other early post-transplant complications. Therefore, the collaboration
between the transplantation centers and family medicine physicians is extremely important (11).
Conservative care for nephrology patients has increasingly been recognized as an alternative option for older adults
with multimorbidity in stage 5 CKD to dialysis. Such treatment is accepted in renal units in the UK and may be
proposed for patients with severe dementia, severe peripheral vascular disease, end stage of heart failure, severe
mental illness, or advanced malignancy (3).
Measuring the quality of life associated with health has a significant predictive value for survival and hospitalization,
especially in patients with chronic kidney disease (CKD). The most common measuring instrument is 36-Item Short
Form Health Survey (SF.36) and others are World Health Organization Quality of Life-100 (WHOQOL-100), World
Health Organization Quality of Life-Brief (WHOQOL-BREF), Kidney Disease Quality of Life Short form questionnaire
(KDQOL-SF), etc. (4).
Predialysis patients have a higher HRQOL score than those of HD and PD, but lower than the corresponding healthy
adult population. Renal transplantation offers better HRQOL than dialysis (12). Early CKD patient education about
replacement kidney function gives the patient time to prepare physically and mentally for that change (5).
Raising the quality of life of dialysis patients primarily addresses health complications: malnutrition, anemia,
insomnia, depression and lack of physical activity, and all other possible comorbidities (2). For example, depression
occurs in a 20-30% of dialysis patients, common in chronic kidney disease and can be attributed to a sense of fatigue
and reduced QOL. It is often overlooked in CKD states, has a negative impact on quality of life and is considered a
factor that significantly affects morbidity and mortality in end stage renal disease (ESRD) patients (13,14). Needed to
mention, satisfaction with sexual life differs considerably in all age groups (12).
QOL in 90% of the respondents of KDQOL-SF (a questionnaire combining a short form of SF-36 and a specific
module adapted to the renal function), was disrupted. Logistical regression identified six variables correlated with
disrupted QOLs, in descending order: lack of autonomy, dialysis rhythm 3x weekly, age greater than 60, comorbid
diabetes, low level of social life and life in rural areas (15).
HRQOL has become a recognized outcome in HD patients' studies. By comparing scores of 13 years, there was no
difference in the quality of life, but by comparing with the general population in Denmark, quality of life remains
severely disrupted by 2015. Therefore, it remains to focus on interventions that can raise the quality of life of patients
in HD (16).
HRQOL improves in the transition from dialysis to transplantation, but a clinically relevant change is observed in the
domains that are specific to the kidney (17). Comparison of dialysis patients and those who came back to dialysis after
the rejection of transplant kidney did not find a difference in quality of life (HRQOL). However, such a difference
exists in women compared to men (18).
Participation in life activities (physical activity, travel, recreation, freedom and work) in patients with replacement
renal function (HD, PD or transplantation) was investigated in the period 1985-2011. Patients with transplanted
kidney have experience of better participation in life activities compared to dialysis, while there is no difference
between HD and PD (19).
Despite the technological development of dialysis, the relatively high dialysis cost has not changed over the last 40
years. Economic cost-dialysis evaluation constantly states that home hemodialysis and PD are less expensive than HD
in the centers. Much more patients could be treated in this way, which would reduce costs without negatively
influencing treatment outcomes. Some evidence suggests that night mode dialysis offers better outcomes, including
quality of life, but it is also necessary to create an economic study (20).
Conclusion
•
Care for a chronic kidney disease patient requires a complex team approach as well as co-operation between
family, patient and healthcare workers, and above all family physicians and nephrology or nurses / technicians on
dialysis. In particular, communication between primary and secondary care should be developed as well as the
education of primary doctors.
•
Early patient education with CKD on kidney function replacement gives the patient time to prepare
physically and mentally for that change. Therapeutic options include hemodialysis (HD), peritoneal dialysis (PD) and
kidney transplantation.
•
Raising the quality of life of dialysis patients is focused primarily on addressing health complications:
malnutrition, anemia, insomnia, depression and lack of physical activity, and other comorbidities.
•
Regarding the quality of life, kidney transplantation is the best solution for patients with renal function
failure, so there is a need to continue efforts to minimize waiting for the kidney.
•
By routine use of the Quality of Life Questionnaire (HRQOL) of dialysis patients in everyday practice, we
would draw attention to perhaps the most important segment of care for dialysis patients.
References
1.
Rački S. Modern approach to chronic kidney disease - 45 years of Rijeka experience. Medicina Fluminensis
2010;46:344-51.
2.
Snyder S, Pendergraph B. Detection and Evaluation of Chronic Kidney Disease. Am Fam Physician.

13

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
2005;72:1723-32, 1733-4.
3.
Roderick P, Rayner H, Tonkin-Crine S, Okamoto I, Eyles C, Leydon G, et al. A national study of practice
patterns in UK renal units in the use of dialysis and conservative kidney management to treat people aged 75 years
and over with chronic kidney failure. Health Services and Delivery Research 2015; 3: No. 12 DOI:10.3310/hsdr03120.
4.
Unruh ML, Hess R. Assessment of health-related quality of life among patients with chronic kidney disease.
Adv Chronic Kidney Dis. 2007;14:345-52.
5.
Clarke AL, Yates T, Smith AC, Chilcot J. Patient's perceptions of chronic kidney disease and their association
with psychosocial and clinical outcomes: a narrative review. Clin Kidney J. 2016;9:494-502.
6.
Jansen DL, Monique J, Heijmans WM, Rijken M, Spreeuwenberg P, Grootendorst DC, et al. Illness
perceptions and treatment perceptions of patients with chronic kidney disease: Different phases, different
perceptions? British Journal of Health Psychology. 2013;18:244–62.
7.
Charles C, Gafnv A, Whelan T. Shared decision-making in the medical encounter: What does it mean? (Or it
takes at least two to tango). Soc. Sci. Med. 1997;44:681-92.
8.
Zimmerman DL, Selick A, Singh R, Mendelssohn DC. Attitudes of Canadian nephrologists, family physicians
and patients with kidney failure toward primary care delivery for chronic dialysis patients. Nephrol Dial Transplant.
2003;18:305-9.
9.
Feldman R, Berman N, Reid MC, Roberts J, Shengelia R, Christianer K, Eiss B, Adelman RD. Improving
symptom management in hemodialysis patients: identifying barriers and future directions. J Palliat Med.
2013;16:1528-33.
10.
Lee MB, Bargman JM. Myths in peritoneal dialysis. Curr Opin Nephrol Hypertens. 2016;25:000–000.
DOI:10.1097/MNH.0000000000000274.
11.
Katić-Milošević I. Peculiarities of care for patients with transplanted solid organ in family medicine. Acta Med
Croatica, 70:2016;263-8.
12.
Avramovic M, Stefanovic V. Health-related quality of life in different stages of renal failure. Artif Organs.
2012;36:581-9.
13.
Grigoriou SS, Karatzaferi C, Sakkas GK. Pharmacological and Non-pharmacological Treatment Options for
Depression and Depressive Symptoms in Hemodialysis Patients. Health Psychol Res. 2015;3:1811. doi:
10.4081/hpr.2015.1811.
14.
Bayat A, Kazemi R, Toghiani A, Mohebi B, Tabatabaee MN, Adibi N. Psychological evaluation in
hemodialysis patients. J Pak Med Assoc. 2012;62:S1-5.
15.
Zouari L, Omri S, Turki S, Maâlej M, Charfi N, Ben Thabet J, et.al. Quality of life in chronic hemodialysis
patients:about 71 cases. Tunis Med. 2016;94:40-5.
16.
Knudsen SP, Eidemak I, Molsted S. Health related quality of life in 2002 and 2015 in patients undergoing
hemodialysis: a single center study. Renal Failure.2016;38:1234–39.
17.
Von der Lippe N, Waldum B, Brekke FB, Amro AA, Reisæter AV, Os I. From dialysis to transplantation: a 5year longitudinal study on self-reported quality of life. BMC Nephrol. 2014;15:191. doi: 10.1186/1471-2369-15-191.
18.
Von der Lippe N, Waldum B, Østhus TB, Reisæter AV, Os I. Health related quality of life in patients in
dialysis after renal graft loss and effect of gender. BMC Womens Health. 2014;14:34. doi: 10.1186/1472-6874-14-34.
19.
Purnell TS, Auguste P, Crews DC, Lamprea-Montealegre J, Olufade T, Greer R, et.al. Comparison of life
participation activities among adults treated by hemodialysis, peritoneal dialysis, and kidney transplantation: a
systematic review. Am J Kidney Dis. 2013;62:953-73.
20.
Klarenbach S, Manns B. Economic evaluation of dialysis therapies. Semin Nephrol. 2009;29:524-32.
21.
Croatian Register of Replacement of Renal Function 2008. Croatian Society for Nephrology, Dialysis and
Transplantation. Available at: http://www.hdndt.org/registarforward.htm Accessed October, 30th 2016.
An Example of Holistic Approach in Chronic Health: Trigeminal Neuralgia
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The work is an example of a holistic approach on cronic diseases that can be met in the clinical practice in family
medicine. The study was concerned on Essential Trigeminal Neuralgia, a chronic disease characterized by atrocious
facial pain ( the strongest pain the human being can endure!)
General objective of the study was to study and comparing the results of the 3 types of therapy that were applied to the
Essential Trigeminal Neuralgia patients of the 3 groups that were in the 5 years study plan ,with the purpose of
achiveing a complex algoritm of diagnosis and treatment .
The specific objectives of the study were:
Ø
The description of the study groups according to the socio-demografic caracteristics of the subjects
Ø
The description of the study groups according to the caracteristics and consequences of the ilness
Ø
The description , evolution analysis and comparative results obteind from the patients in study by applying
the 3 tipes of therapy of trigemen nevralgia (drugs, stimulotherpy, neurosurgical)
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Ø
Elaboration of a diagnosis and treatment algoritm for trigeminal neuralgia
We have applied as research methodology an epidemiologic study type, observational, descripitve, prospective,
longitudinal, with a research period time for 5 years (2011-2016).
Target population : 221 patients with Essential Trigeminal Neuralgia distribuited in 3 groups according to the applied
therapy:
Ø
Group A (drug-therapy group) – 102 patients
Ø
Group B(stimulotherapy group) – 99 patients (with subgroups B1 TENS- trancutaneous electical nerve
stimulation, B2 acupuncture, B3- laser therapy with low level laser therapy– 33 patients each
Ø
Group C (neurosurgical group) – 20 patients (with subgroups C1 (radiofrecquency thermocoagulation
trigeminal rizotomy) and C2 (microcompression of Gasser's nodule and of the trigeminal branches) – 10 patients each
Inclusion criteria in the study wad made according to International Headache Society:
A. Paroxistic pain episodes were located frontal or facial , lasted from seconds to 12 minutes and were corelated with
B and C criteria
B. The pain had a least one of the following caracteristics :
ü
Distribution on one or more branches of the trigeminal nerve
ü
The quality of pain : sudden, intens, sharp, like a burn
ü
High intensity generated from the trigger area or from the daily activities (eating, washing the face, brushing
the teeth, shaving)
ü
Lack of symptoms between the episodes
C. The episodes were stereotipe for each patient
D. There wasn't any clinical neurological obvious deficit
E. Other causes of pain were excluded from the history of the disease, clinical examination and special investigations.
Initially, there were 227 patients, five withdrew from the study, and one of them was a rarely encountered
professional etiology, an acute professional intoxication with aliphatic halogenated derivatives of dichloromethane
(methylene chloride) used by the patient as a degresing ( a substance) in his professional activity.
Methodology of the study covered 2 aspects: the clinical evaluation of the patients methodology and the treatment
methodology.
The study used a complex and original method of trigeminal pain investigation using 3 categories of parameters:
Ø
qualitative-quantitative pain assessment parameters - with 3 investigation lines
Ø
parameters of psycho-behavioral evaluation - with 7 investigation lines
Ø
quality of life parameters.
The investigation lines are valued by a 5-point scale, with points ranging from 0 to 4.
v
Qualitative-Quantitative Pain Assessment Parametres:
1.VAS (Visual Analog Scala) 0-no pain, 1-mild pain, 2-medium pain; 3- strong pain 4 unbearable, terrible pain
2.Accompanying manifestations of pain, motor and automatic manifestations
Ø
Face: forehead - wrinkling, motion
Ø
eyes - mobiles, tight slit, tears, crying
Ø
the lips - licked, tightened, biting them, tightening them
Ø
mouth - oblique, mobile, scratchy of teeth
Ø
facies - mask or very mobile
Ø
voice is silent or crying
Ø
engine - agitated, preoccupied with the painful place it protects, immobile as a statue or very agitated
Ø
Autonomous changes: sweating, tachypnea, bradypnea, tachycardia, bradycardia, low or raised skin
temperature
The interpretation:
o
Absence of changes - 0
o
insidious presence, low intensity - 1
o
presence of several manifestations, medium and persistent intensity -2
o
The presence of all changes, of high and long duration -3
o
the presence of all changes, to paroxysm and permanent -4
3. Electronic pressure algometer of the shape and size of a pen provided with a pressure sensitive valve that applied
to the painful pain measurement points
An easy clinical differentiation between the essential and secondary trigeminal neuralgia can be noticed: the patient
never touches the painful points in essential trigeminal neuralgia and presses his painful points in the desperate
attempt to relieve his pain - in the secondary neuralgia
v
Parameters of Psycho-Behavioral Evaluation
Ø
Self-assessment of Jansen's behavior:
without pain- 0, present pain that can not be ignored = 1; pain that can not be ignored but does not affect ordinary
activities = 2; pain affecting the deconcentration process = 3; pain affecting all activities except washing and dressing =
4
Ø
Percentage decrease in daily activity
Normal activity = 0; activity reduced by 25.50, 75, 100% = 1.2.3.4
Ø
Sleep disorder
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Normal sleep, normal = 0, discontinued sleep, agitated = 1, sleeping abnormally, terrifying
dreams, taking drugs = 2, pharmacological sleep possible only with medication = 3, natural
sleepless night and diurnal sleep, aspects of nightmare, drunkenness, mental and physical
exhaustion = 4
Ø
Psychic modifier Normally = 0, slightly restless, concerned, does not require a treatment = 1, increased
concern for pain, restlessness, anxiety, intermittent sedation = 2, anxiety, marked depression, sedation in normal
doses = , maximal anxiety, serious depression (illness), psychedelic pain, long-lasting sedation, for long periods of
time = 4
Ø
Medication used: no medication = 0; minor medication at low doses at high intervals = 1; minor medication at
high doses at short intervals of time = 2; the same medication in long-term high doses or analgesicsmajore = 3; major
analgesics in very high doses, neurolytic surgery, abortion pain surgery = 4
Ø
Evolution of pain in time: no pain per year = 0, low intensity pain at long distances = 1, prolonged painful
seizures, at high intervals to ambulatory medication = 2, very frequent, strong, severe medications, or medication
mixtures , long periods of adm = 3; pain continuing under permanent, strong medication, intratrable pain = 4 (painful
condition)
Ø
Social, professional and family integration
Normal integration = 0; active prof difficult, concern for his pain = 1, he is interested in a doctor, decreases the
efficiency at work, appears small family members, can not perform active work = 2, does not work, the family is
concerned with pain p, family disorder, disinterest for sexual intercourse, consultation with doctors = 3, total isolated
service, family, society, permanently demanding suppression of pain, danger of suicide = 4
The quality of life is directly and strongly influenced by the presence of an affliction characterized by intense, chronic
pain, which profoundly disrupts family, social and professional day-to-day activities. The quantification of the quality
of life parameter is useful for assessing disease progression, being indispensable for the assessment of the outcome of
a method or another.
v

The quality of life index

Anxiety and depression always accompany an affective disorder characterized by atrocious, chronic pain, such as the
trigeminal neuralgia. Quantification of anxiety and depression according to Zung scales with 20 items - represents a
true indicator of improving the quality of life under the treatment.
The patients responded to a questionnaire asking questions like, "I feel hopeless for the future, I feel that others would
enjoy if I died” or some with a positive tinge ” my life is pretty full, I still like the things that I like to do”; are marked
with 1 to 4 frequency in time of symptom 1 = rare. 2 = sometimes, 3 = much of the time, 4 = all the time
Anxiety: ”I feel scared without cause, I feel like I've broken into pieces, I have nightmares”, Positive: ”I feel that
nothing bad can happen, I can easily breathe in and out, I fall asleep fast and I rest well overnight”
The result obtained from this very complex evaluation was passed to the SCORE SHEET of each patient
On the basis of the obtained scores, the Trigeminal neuralgia disease forms were classified as follows: 0-7 = light form;
8-15 = mild to moderate, 15-22 = medium, 23-34 = severe, 35-40 = serious and very serious - require permanent
supervision as it tends to suicide.
Therapeutic efficiency of tratment was appreciated as following:
Pain scale
ü
Very good results – reduced with 100%
ü
Good results – reduced with more then 50%
ü
Insignificant results – reduced less then 50%
ü
Unchanged results
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Life quality index
ü
Very good results = unchanged quality of life
ü
Good results = partil changed social activity
ü
Insignificant results = activity only inside the house
ü
Unchanged results = minimal activity in the house (stay only in bed)
Patient satisfaction index
ü
Very good results = excelent improvment
ü
Good results = medium and important improvment from the treatment
ü
Insignificant results = reduced improvment
ü
Unchanged results = there is no therapeutic improvment of the treatment
Treatment methodology
group A –received carbamazepinum 10 mg/kgc/dayi → 600–1200 mg/day
group B
Subgroup B1 – TENS (transcutaneous electrical nerve stimulation)with a TensMed apparatus
TensMed 911offered bifasic asimetrical waves -alternativ power, caracterizated by various duration of the faze and
diffrent frecquency of the pulse.Stimulation was made with combined, low and high frequency. Aplication was
segmentary (homo and contralateral) or heterosegmentary.
We didn't stimulate the painfull areas, the electrods weren't placed in the carotidian sinus area and in the lesioned or
infected area of the skin.
Exclusion criteria were applied.
Subgroup B2 – acupuncture
We have used distal and local points , especially on the opposite part of the affected hemiface
Very important finding: acupuncture points most frequent stimulated and most usefull for the therapeutic effect
known form the acupuncture diagrams are the exit points of the ophtalmic, maxilar and mandibular nerves , as they
are shown in the neurological books!.
Exclusion criteria were applied.
Subgroup B3- Low level laser therapy (LLLT) with apparatud types BTL 2000 and BTL10
Treatment duration : 5-7 minutes , no more than 10 minutes
One session every 2 days, 10 sessions per treatment ; after reducing the internsity of pain or nociceptive senzation
disapeared , the sessions were far off
Group C - neurosurgical
Subgroup C1 -trigeminal gangliolysis by radiofrequency induction
It is a neurosurgical tehnique that allows interception of the low myelinised trigeminal fibres that mediate the A ∆
and C pain and their lesion by thermocoagulation, using a radiofreequincy generator.
The purpose of this tehnique is obtaining an intense hypoalgesia or analgesia in the trigeminal affected area, but with
deep sensibility kept.
Methods advantages : percutaneous simple tehnique , without intra- and perioperatory mortality, produce analgesia
without anesthesia ; avoid anesthesia dolorosa ; it can be repeated
Subgroup C2 – percutaneous inserted baloon microcompresion
This tehnique uses an insertion cannula that reaches foramen ovale, on whitch it is introduced a baloon catheter for
compression over the retrogasserian trigeminal fibres.
It is a simple, elective tehnique in V1 affection (ophtalmic) ; it can be repeated
Study results: follows closely the general objective and the specific objectives
-The results of the 3 types of therapy were evaluated in different moments of time :
3 month, 6 month, one year, 3 years, 5 years : for all 3 groups
Above theese , for the stimulotherapic group there was an evaluation after 20 sessions, and for the B1 (TENS) 2
additonal evaluations at minute 0 and 30 after the session
For the neurosurgical group : right after operation
-There were accomplished comparasion of the obtained results at different moments in time and was tested the
statistic semnification of the recorded difference
-We followed the change in time of the therapeutic efficiency by testing its statistic semnification
-Also we observe some correlations between different variables , and we calculate the correlations index for
emphasise the intensiy of theese corelations
First specific objective: Socio-demographic characteristics of the patients included in the study
- 54% of the 221 patients are women
-Women prevail in groups A and C
-48% of all patients are elderly people, over 60 years old
-The most elderly we can find in groups A and C
-92% of the patients are urbane citizens
- 95% have al least a highschool degree
- Divesity of the professions
Second specific objective: Characteristics of the disease in all patients included in the study
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-64% of all patients have the disease for at least 3 years
-The highest average of the disease age – group C 13,6 years
-The lowest average of the disease age – group B 4,95 years, close to group A 5,9 years
-Affection prevails in the trigeminal braches :
ü
mandibular in group A (48%) and B (58%)
ü
Ophtalmic in group C (30%)
ü
Both branches or bilateral : quite rare 5-17%
ü
The right hemiface prevails in all groups – 55-65%
-Pain intensity evaluation:
ü
Objectified by algometer : medium score 28,6 in group C, 17,25 in A and 15,94 in group B
ü
Selfpercept by the patient , mesured on VAS : 9,05 in C, 6,3 in A and 5,66 in B
Tere was an intense corelation of the medium score of pain especially with the duration of disease , but also with the
patient age , and influence the quality of life (ANOVA analisys).
The Spearman correlation coefficient of the ranks calculated to highlight the intensity of the link between the two
types of painful intensity indicates a direct, strong, statistically significant correlation (0.937), which demonstrates that
the VAS is a reliable, credible, easy-to-use instrument available to the clinician.
Pain intensity evaluation

Strong , direct corelation ( Spearman corelatin index - 0,937) , statistic important
Third specific objective
Therapeutical results obtained in the study groups
According to :
•
Pain intensity evaluation
•
Evaluation of the quality of life of the patient
•
Evaluation of the satifaction regarding the treatment
The results of treatment and surveilence in all 3 groups indicate:

Time evolution of the positive results in all 3 groups
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Statistic testing over the diferrencies – square chi test for a 95% probability or a risc= 0,05 and df = 2 degrees c2
=28,54>c2 = 5,99
Time evolution of the positive results in group A, B3 (laser) and C ( neurosurgical)

Statistic testing over the differences – square chi test for a 95% probability or a Risc= 0,05 and df = 2 degrees c2
=28,54>c2 = 5,99
So, there is statistical significance test for multinomial chi square qualitative variables;
The results are not due to chance!
Evaluation of the quality of life of the patient was made according to quality of life index, depresion autoevaluation –
Zung scale and anxiety autoevaluation – Zung scale
Evolution in time of the medium score of quality of life index in groups A, B and C
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Direct correlation, medium to strong (correlation quotinent of Spearman rangs) calculated at >0.6 in all 3 groups , pvalue statistic signifiant, over the scale of pain and life quality of the patient.
We observe the decreasing trend for each lot.There is a direct, strong, statistically significant correlation between the
pain score / intensity and the patient's quality of life. Thus, the correlation coefficient of the Spearman ranks was
0.694, p value - 0.01 meaning that the higher the pain score (the more painful the intensity is higher) the higher the
score of the "quality of life" parameter it also increases, and the patient is unable to carry out a normal daily activity.
Evolution in time of the medium score of depression index in groups A, B and C

Positive , direct corelation , of medium to strong intensity (Spearman corelation quontient >0,6 in all groups) , statistic
signifiant, p=0,01 between the variables “medium score of depression” and quality of life.
Evolution in time of the medium score of anxiety index in groups A and B ( in group C it exist only depression)

Positive , direct corelation , of medium intensity (Spearman corelation quontient was 0,563, p=0,001 in all groups)
between the variables “medium score of anxiety” and quality of life
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Evaluation of the satifaction regarding the treatment

It’s a strong , reverse corelation (Spearman corelation quontient over 0,8 in all 3 groups, close to 1 in group A- 0,986),
statistic signifiant between the variable “patient satifaction over treatment and scale of pain
We observe the evolution over time of the satisfied patients and very satisfied with the results of the treatment. It is
noted that the most satisfied are those in the neurosurgical group, the most dissatisfied are those in group B and
reference is made to the poor results in the TENS sublot. (30.3% at 3 years, 6.1% at 5 years)
Patient satisfaction is primarily related to pain reduction, which is the patient's real benefit of treatment. Studying the
correlation between the two "pain score" variables at some time of patient evaluation and "patient satisfaction" at the
same time point, there is a correlation between the two variables, the opposite correlation, which means that with
changing one of the variables in one sense, the other changing in the opposite direction. So a decrease in pain score at
6 months for example causes an increase in patient satisfaction. The correlation between the two variables is strong,
the Spearman correlation coefficient is very close to -1, having the value of -0.986, statistically significant p = 0.01 .
This patient's "Patient Satisfaction Treatment" indicator is very loyal and very useful, and perhaps best looks for
treatment outcomes because the most important aspect of a therapeutic intervention is how it is perceived subjectively
or objectively by the patient himself .
The good therapeutic response transposed in terms of treatment satisfaction is between ”mediocre” and ”important”
depending on the degree and the type of psychological impairment of the patient.
Conclusion
-Essential Trigeminal Neuralgia is an invalidating affection that can answer to the drug therapy, stimulotherapic
methods and also neurosurgery
-Positive results hierarchy at 5 years are the following: group C (80%), group A (63%), group B (41%)
- Inside group B positive hierarchy was : B3 laser (70%), B2 acupuncture (42,5%) B1 TENS (6,1%)
-The therapeutical efficacity decreased in all 3 groups
-If it was the case of pain recurrency in group C neurosurgical , they could reintervine
-For pain recurrency prevention in stimulotherapic group there were „prophylactic” sessions
-Factors that have a bad influence over positive results are:duration of the disease,age of the patient,a severe type of
disease,simultaneous placement of the disease,psychological profile of the patient , with negativism and depression
trend
-The appearence of the side effects of the treatment, most frequent and unpleasent being in the pharmacotherapy
group
-The appearence of the relaps , especially in neurosurgical group (with possible reintervention)
-There were favorable effects over patient's quality of life, his anxity and depression in any tipe of therpy group,
especially in the neurosurgical one, and less in the pharmacotherapy and stimulotherapy groups
-The „satifaction regarding the treatment” index is very usefull and faithful , and follows , maybe the best,
therapeutical resoults – which is the final goal of the therapeutical intervention
Recommendations :
- It is necessary to support the specialisation of the family doctor in pain therapy
- Support for founding and encouraging some medical structure specialised in pain therapy
- The colaboration af family doctor with other specialists ( in our work the neurologist and the neurosurgeon) are
imperative and very necessary for managing chronical diseases
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Fourth specific objective: Elaboration of a diagnose and treatment algoritm in essential trigeminal neuralgia
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Osteoporosis: inevitable or preventable? Osteoporoz: Kaçınılmaz mı yoksa önlenebilir mi?
Emine Zeynep Tuzcular Vural
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
Osteoporoz, düşük kemik kütlesi ve kemik dokusunun mikro-mimarisinin bozulması sonucunda kemik
kırılabilirliğinde ve kırık eğiliminde artışla sonuçlanan progresif bir metabolik kemik hastalığıdır (1). Dünyada
ortalama insan yaşamının uzaması ve nüfusun yaşlanması ile osteoporoz önemli bir halk sağlığı sorunu olarak
karşımıza çıkmaktadır (2). Osteoporoz kırık oluşuncaya kadar sessiz seyredebilir ve özellikle yaşlılarda yaşam
kalitesini bozacak ölçüde kalıcı morbiditeye yol açabilir. Dolayısı ile ‘sessiz hırsız’ olarak da tanımlanan bu hastalıkta
kaybedilen kemiğin geri kazanımı tam olarak yapılamadığından erken tanı önem kazanır. Mobilite kaybı, tek başına
hareket etme yetisinde azalma ve bu durumun beraberinde getirdiği sosyal izolasyon, anksiyete, depresyon gibi
ikincil sağlık sorunlarının yanı sıra fraktür riskinin artması ile ekonomik kayba ve morbidite ile mortaliteye neden
olabilir. Bu olumsuz sağlık durumu, ağrı ve hareket kısıtlılığı ile hastanın günlük işlerini yapamaması gibi yaşam
kalitesini doğrudan olumsuz etkileyen sonuçlara yol açar. Osteoporozun gelişimi ile hasta ve bakım verenleri için
yaşam kalitesinde azalma ve bunun beraberinde ciddi iş gücü kaybı meydana gelir. Hem iş gücü kaybı hem de tedavi
ve rehabilitasyon maliyeti, ülkelere ciddi anlamda sosyal ve ekonomik yük getiren bir durum olarak karşımıza çıkar.
Oysa osteoporoz koruyucu hekimlik ilkeleri ve tedavi ile bu sağlık sorunlarının önlenebileceği bir halk sağlığı
sorunudur. Tedavi sürecinde medikal ve fiziksel rehabilitasyonun yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de eşlik
etmesi yaşam kalitesini arttırır ve kalıcı morbiditeyi azaltır. Hastaların yaşam kalitesinin yükselmesi sonucunda bu
sosyal ve ekonomik yük azalabilir.
Günümüzde 200 milyondan fazla insanın osteoporotik olduğu tahmin edilmektedir (3). Beslenme alışkanlarındaki
değişim ve hareketsizliğin global bir problem olması ile osteoporozun önümüzdeki yıllarda daha da çok kişiyi
etkileyeceği öngörülmektedir. Osteoporoz tüm dünyada özellikle kadınları olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur.
Türkiye'de de toplumun giderek yaşlanması osteoporozun önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkmasına zemin
hazırlamaktadır. Türkiye’de 2010 yılında yapılmış FRAKTÜRK araştırmasında, Türkiye’de 50 yaş ve üzerindeki
bireylerin %50'sinde osteopeni ve %25'inde osteoporoz saptanmıştır (4). Bu oran, 50 yaş üstündeki kadınlarda % 12.9
ve erkeklerde % 7.5 olup, yaşlı nüfusun artmasıyla bu oranların daha da yükseleceği öngörülebilir.
Osteoporoz için risk faktörlerinin tanımlanması ile risk altındaki hastalar belirlenerek, kırık gibi komplikasyonlar
önlenebilir. Osteoporozla ilişkili değiştirilemeyen risk faktörleri arasında yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, aile öyküsü,
daha önceden travma olmaksızın kırık gelişmesi öyküsü, genetik, düşük östrojen/testosteron düzeyleri yer
almaktadır. Değiştirilebilen risk faktörleri ise beslenme, sigara ve alkol kullanımı, fiziksel inaktivite, vücut ağırlığı, D
vitamini eksikliği, diyetle yetersiz kalsiyum alımı ve sık düşmelerdir. Osteoporozdaki diğer önemli risk faktörleri ise
menopoz, hormonal nedenler ve yaşam tarzıdır.
Osteoporozun tarihçesi çok eski çağlara dayansa bile osteoporoz terimi ilk kez 1829 yılında Lobstein tarafından
tanımlanmıştır. Lobstein bu durum için “yıpranmış kemik” (‘porous bone’) ifadesini kullanmıştır. 1941’de Albright ve
arkadaşları östrojen yoksunluğuna bağlı oluşan postmenopozal osteoporozu tanımlamıştır (5). 90’lı yıllarda noninvaziv kemik kütlesi ölçüm metotlarının gelişimi sonrası kemik yoğunluğunda azalma ile ilişkili kırıklar tartışmasız
biçimde osteoporoz ile ilişkilendirilmiştir.
Kemik, vücuttaki birçok doku gibi doğumdan itibaren sürekli gelişen ve şekillenen, kütlesi ergenliğe kadar büyüyen
bir dokudur. Kemik bütünlüğü, yıkım ve yapım süreci içerisinde yaşlanmış kemiğin yerine yeni yapılan kemiğin
geçmesi ile sürdürülerek korunur. Bu yıkım ve yapım süreçleri “kemik yapım ve yıkım döngüsü/remodelling” olarak
adlandırılır. Dinamik bir doku olan yetişkin iskeletinde, kemik sürekli olarak yapım ve yıkım döngüsü içindedir.
Kemikteki bu yapım ve yıkım arasındaki denge, yeni doğan bebeklerde ve çocuklukta kemik yapımı lehinedir. Yirmili
yaşlarda vücut kemik yapımında doruk düzeylere
ulaşır. Doruk kemik kütlesine ulaştıktan sonra da kemik sağlığının devamlılığı için sürekli yenilenir. Ancak, bu
yaşlardan sonra kemik yıkımı, yapımından fazladır. Bu nedenle kemik kütlesi giderek azalır. Doruk kemik kütlesini
etkileyebilen faktörler arasında: cinsiyet, ırk, genetik faktörler, gonadal steroidler, büyüme hormonu, puberte yaşı,
kalsiyum alımı, egzersiz gibi faktörler bulunmaktadır (6). Gençlik yıllarında yüksek doruk kemik kütlesine sahip
olanlar, menopozda (kadınlarda) ve yaşlanma ile başlayan kemik yıkımında, gençken düşük doruk kemik kütlesi
olanlara göre, kemiklerini daha iyi korurlar.
Osteoporoz, kırıklar oluşmadan da tanısı konabilen, gerekli önlemlerle ve tedavilerle, kırıkların yaratacağı sağlık
sorunlarının önlenebildiği bir hastalıktır. Hastalıkta erken tanıyla kemik kaybı önlenebilir ve hasta hayatını yaşam
kalitesi bozulmadan sürdürebilir. Kaybedilen kemiğin geri kazanımı tam olarak yapılamadığından erken tanı çok
önemlidir. Osteoporoz tanısı için klinik uygulamada kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümleri kullanılır. T skoru
hastanın KMY ölçümlerinin aynı cinsiyetteki genç erişkinlerin ölçümlerinin ortalamasına göre ne kadar standart
sapma altında olduğunun ifadesidir. T skoru normal değeri 0 olarak kabul edilerek DEXA ile saptanan T skoru -1 ve 2,5 arasında olanlar osteopeni, -2,5 ve altında olan 50 yaş üstü hastalar osteoporoz tanısı alır (7). 50 yaş altı hastalar
için ise Z skoru kullanılır. Z skoru ise T skorundan farklı olarak aynı yaş ve cinsiyetteki bireylerin KMY ortalamasına
göre hesaplanır.
Osteoporoz, genellikle fraktürler oluncaya kadar herhangi bir klinik bulgu vermez. Bu nedenle birçok hasta tanının
gecikmesi ile vertebra çökme fraktürleri, kalça veya el bileği kırıkları ile gelebilir. Bu kırıklar osteoporoz ilerlemişse
büyük bir travma olmaksızın yatakta dönme veya oturma durumundan ayağa kalkma gibi çok basit ve kemiği
zorlayacağı düşünülmeyen hareketler sonunda bile oluşabilirler. Kırık riski KMY’de her standart deviasyon azalması
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ile iki misli artar (7). Kırıklar bireyin yaşam kalitesini bozmak yanında, ikincil birçok sağlık sorununa da yol açar.
Çökme kırıkları sıklıkla asemptomatiktir ve tesadüfen saptanabilir. Kadın hastaların kendilerinde ilk fark ettiği
değişiklik, mutfakta üst dolaplara ulaşmada zorluk çekme olabilir. Bunun nedeni de çökme kırıklarına bağlı boy
kısalmasıdır. Vertebra çökme kırıkları en çok bel ve sırt omurlarında olduğu için kifoza ve göğüs ve karın boşluğu
hacimlerinin azalmasına neden olur. Kifoz sadece estetik bir problem olmayıp deformite anksiyete, kendine güven
kaybı, depresyon solunum güçlüğü, nefes darlığı, çarpıntı ve mide barsak fonksiyonlarının gibi yaşam kalitesinde
azaltacak bir dizi soruna yol açar. Kemik kaybı sonucu kemiklerde kırık oluştuğunda ağrı yapar. Kemik ağrısı,
yaşlılarda en sık görülen kronik ağrı tiplerinden biridir. Mekanik ve kimyasal uyarıya bağlı olarak oluşan ağrı,
fonksiyonel kapasitede belirgin kayıp ve yaşam kalitesinin azalmasına neden olacak etkiler yaratabilir. Kalça kırıkları,
osteoporozun en önemli komplikasyonu olup kırık sonrası 2 yıl içinde mortalite oranları %12-20'dir (8).
Osteoporoz kemik metabolizmasını etkileyen faktörler göz önüne alınarak primer ve sekonder osteoporoz olarak
sınıflandırılabilir. Primer osteoporoz:
1.
Tip I Osteoporoz: Postmenopozal osteoporoz
2.
Tip II Osteoporoz: Senil osteoporoz
Primer tip I osteoporozda trabeküler kemik kaybı izlenirken, tip II osteoporozda kortikal ve trabeküler kemik kaybı
izlenir. Primer osteoporoz prevalansı kadınlarda daha yüksektir. Kemiğin yıkımı, kadınlarda üreme çağında östrojen
tarafından önlenir. Menopoz ile östrojen yapımı giderek azalır ve kemik yıkımı önlenemez. Yaşlanmayla birlikte
vücutta oluşan değişiklikler de kemik yıkımından sorumludurlar. Kadınlarda östrojen eksikliği ve yaşlanmaya ait
faktörler kemik kaybının erkeklere göre daha belirgin olmasına neden olur. Sekonder osteoporoz ise çeşitli hastalıklar
veya ilaçların kullanımı sırasında görülen osteoporozdur. Hipertiroidi, hiperparatiroidi, bazı genetik hastalıklar,
kronik obstruktif akciğer hastalığı, inflamatuvar barsak hastalığı, Çölyak hastalığı, romatoid artrit, anorexia nervosa,
bulimia ve kanser osteoporoz ile ilişkili hastalıklar arasında sayılabilir. Osteoporoza olumsuz etkisi olan ilaçlar
arasında diüretikler, antikonvülsanlar, antiepiliptikler, kortizon, proton pompa inhibitörleri, antiasitler, depo
medroksiprogesteron asetat, meme kanserinde kullanılan bazı ilaçlar, metotreksat, tiroid hormon tedavisi, lityum,
antikoagülanlar sayılabilir.
Osteoporozu sınıflamak için ilk değerlendirmede hastanın kullandığı ilaçlar, fraktür öyküsü, risk faktörleri
değerlendirilmelidir. Gerektiğinde sekonder nedenlere işaret edebilecek biyokimyasal testler istenmelidir. Hastalara
DSÖ Kırık Riski Değerlendirme Aracı (FRAX) ile risk değerlendirmesi yapılmalıdır. FRAX, klinik veriler ile 10 yıllık
kalça fraktürü olasılığını tahmin eden bir yazılımsal hesaplama aracıdır. Değerlendirme için yaş, cinsiyet, boy ve kilo,
fraktür öyküsü, ebeveynlerde kalça fraktürü öyküsü, sigara ve glukokortikoid kullanımı, romatoid artrit tanısı varlığı,
sekonder osteoporoz nedenleri, günlük alkol alım miktarı ve KMY sorgulanır.
Osteoporoz tedavisi, farmakolojik olan ve olmayan tedaviler olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Farmakolojik
olmayan tedavide egzersiz, sigaranın bıraktırılması , alkol alımının sınırlandırılması, düşme riskinin azaltılması
(yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi), yeterli kalsiyum ve vitamin D alımının sağlanması gereklidir. Güneşe
yeterince maruz kalabilme çok önemlidir, zira, kemikler için gerekli kalsiyumun vücuda barsak yoluyla alınabilmesi
için D vitaminine ihtiyaç vardır. D vitamini, derimizde aktif bulunmamaktadır. Aktive olması da belli dalga
boyundaki ultraviole ışınlarının deriye direkt teması ile gerçekleşir. Günde en az 20 dakika, vücudun % 20'sinin
(kollar, bacaklar ve yüz) güneşe maruz kalması bu aktivasyon için yeterlidir. İklimsel koşulların uygun olmadığı
veya endüstriyel kirliliği olan bölgelerde yaşayanlar ya da geleneksel kapalı giyim ile derinin örtülü olduğu hallerde
güneşin gerekli ışınlarından yeterince faydalanılamaz.
Osteoporozun önlenmesi için beslenme çok önem kazanır. Yüksek kalsiyum içeriği nedeniyle çocukluktan itibaren süt
ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda kullanımı, vücuda kalsiyum emilimini azalttığından gazlı içeceklerden, aşırı
tuz, et ve kafein tüketiminden, hazır donmuş gıdalardan kaçınmak gerekir. Süt ve süt ürünleri, çocukluk döneminde,
kemiklerin güçlenmesini sağladığı gibi, kemiğin doruk kütlesine ulaşmasında da önemlidir. Ayrıca sigara içilmesi ve
alkol tüketilmesi de kemikler için zararlıdır.
Kemik yoğunluğunu arttıran egzersizler kemiğe düzenli yük bindiren egzersizlerdir. Fiziksel egzersizler, en
basitinden yürüyüş ve merdiven çıkma, yük taşıma, koşu kemikler için uyarıcı olduğundan ihmal edilmemelidir.
Modern yaşamın sonucu olarak, inaktivite osteoporoza zemin hazırlayan global bir sorundur. Özellikle çocukların
açık havada, güneşli ortamlarda top oynama, spor yapma gibi egzersizleri benimsemeleri teşvik edilmelidir. Bunun
yanında postür egzersizleri daha ziyade yaşam kalitesini arttırması yönünden önerilmektedir. Özellikle yaşam
kalitesinin arttırılması için farmakolojik olmayan tedavide egzersiz haftada 3 kez, en az 30 dakika özellikle yoga,
pilates gibi postür egzersizleri önerilmektedir.
Osteoporoz tanısı almış 50 yaş üstü kadınlarda ya da frajilite kırığı veya çökme kırığı mevcut kadınlarda farmakolojik
tedavi başlanması gereklidir. Hastanın yaşı, ek hastalıkları ve tedaviye yanıtına göre farmakolojik tedavi
seçeneklerinden uygun olanlar hastaya başlanır ve KMY ölçümü ile takip edilerek tedavinin değerlendirilmesi yapılır.
Farmakolojik tedavide bisfosfanatlar, selektif östrojen reseptör modülatörleri, hormon tedavisi, teriparatid,
stronsiyum ranelat, kalsitonin, denosumab gibi ajanlar kullanılabilir.
Osteoporoz yaşla artan fraktürlerle ilişkisi nedeniyle bireye, bireyin yakınlarına, topluma ve ülke ekonomisine
getirdiği ekonomik yükle çok önemli bir klinik ve halk sağlığı sorunudur. Aile hekimlerine osteoporozun önlenmesi
için çok önemli rol düşmektedir.
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Spondiloartropatiler ve Yaşam
Hakan Tuna
Trakya Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana bilim Dalı, Edirne
Spondiloartropatiler omurganın ve periferik eklemlerin hareketini etkileyebilen bir hastalıktır. Ankilozan Spondilit bu
grup hastalıkların prototipidir. Etyolojisi kesin olarak bilinmeyen, HLA-B27 geni ile ilişkili, kronik, ilerleyici, sistemik
romatizmal bir hastalıktır.Tedavide non steroid anti inflamatuar ilaçlar, hastalığı modifiye edici ilaçlar(DMARD),
biyolojik ilaçlar ve nonfarmakolojik yöntemler(egzersiz, fiziksel ajanlar) kullanılabilir. Kalça tutulumu, erken
başlangıç, sedimantasyon yüksekliği , eklem dışı komplikasyonların olması kötü prognostik faktörlerdendir.
Hastalığın şiddeti BASDAI, ASDAS-CRP(ESH), hastaların fonksiyonel durumları BASFI, BASMI ölçekleri ile
değerlendirilebilir. Hastaların yaşam kalitesini değerlendirmek için Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi Ölçeği ve
Kısa Form-36 ( SF-36) kullanılabilir. Eklemlerdeki inflamasyon hastada depresyona eğilimi, uyku düzenini ve fiziksel
aktiviteleri etkileyebilir. Yorgunlukbu hastalarda görülen önemli semptomlardan biridir. Üveit, pulmoner ve
kardiyovasküler etkilenim, eşlik eden inflamatuar barsak hastalıkları gibi ekstraartiküler bulgular da hastanın yaşam
kalitesini etkileyen faktörlerdir. Hastanın fonksiyonel durumundaki düşüşler de yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkilemektedir. Hastalık genç erişkin yaşta başladığı için fonksiyonellikteki düşme, ruhsal durumda bozulma iş
yaşamındaki verimlilikte azalmaya yol açmaktadır. Tüm bu nedenler düşünüldüğünde medikal tedavi ile hastalık
aktivitesi kontrol altına almaya çalışılırken ek olarak her hasta için fonksiyonelliğini artırmaya yönelik egzersiz
reçeteleri de düzenlenmelidir.
Kronik Hastalıklarda Beslenme Danışmanlığı
Ayça Çetinbaş
Trakya Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Edirne
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlığı yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve
sosyal olarak tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.
Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır ve
gereksinimlerimizin başında yer alır. Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenmedir. Hastalıkların önlenmesi, tedavisi
ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için yeterli ve dengeli beslenmeyi bilmek ve öğrenmek gerekmektedir. Yeterli ve
dengeli beslenme yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite, genetik, fizyolojik özellikler, hastalık durumu vb. çeşitli etmenlere
göre enerji ve besin öğelerinin her birini yeterli miktarda alabilmek, bunların kaynağı olan besinleri besleyici
değerlerini kaybetmeden ve sağlığı bozucu duruma getirmeden işleyip tüketebilmektir. Bu besin öğelerinin eksik ya
da dengesiz kullanılması birçok sağlık probleminin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Beslenme yetersizliği ve dengesizliğinin dolaylı olarak neden olduğu hastalıkların en önemlileri; enfeksiyon
hastalıkları, kardiyovasküler aterosklerotik hastalıklar, diabetes mellitus, hipertansiyon, obezite v.b. hastalıklardır.
Yetersiz ve dengesiz beslenme vücut direncini azaltarak enfeksiyonlara zemin hazırlamanın yanı sıra var olan
hastalıkların da ağır seyretmesine ve komplikasyon gelişmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle kronik hastalıkların
önlenmesi açısından beslenme konusunda toplumun bilinçlendirilmesi önemi artan bir yaklaşımdır.
Aile hekimlerinin sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık yaparak önerilerde bulunması ve toplumda sağlıklı
beslenmeyi teşvik etmesi ile obezite, diabetes mellitus, hipertansiyon v.b. bireylerin yaşam kalitelerinin düşmesine yol
açan kronik hastalıkların gelişimi azaltılabilir veya geciktirilebilir.
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Duygudurum Bozuklukları ve Aile Hekimi
Serdar Öztora
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne
Duygulanım (affekt) bireyin uyaranlara, olaylara, anılara, düşüncelere duygusal tepki ile katılabilme yetisidir. Neşe,
öfke, üzüntü, nefret, kin gibi duygusal içeriğin dışa vurumudur.
Duygudurum (mood, mizaç) kişinin içsel, duygusal durumudur. Bireyin bir süre neşeli, üzüntülü, sıkıntılı, taşkın ya
da çökkün bir duygulanım içinde bulunmasıdır. Kişinin belli bir süre göreceli olarak değişmez biçimde bulunduğu
duygulanım durumuna mood adı verilir.
Duygudurum bozuklukları, belirti ve araz kümelerinden oluşan, süresi haftalardan aylara uzayabilen, kişinin her
zamanki işlevselliğinin belirgin derecede değiştiği, dönemsel ya da döngüsel biçimde yinelemeye eğilimi olan
sendromlar olarak tanımlanabilir.
İnsanda duygudurum dört ana başlıkta toplanır:
•
normal duygudurum (euthymia)
•
taşkın duygudurum
•
çökkün duygudurum
•
sıkıntılı, tedirgin (disforik) duygudurum
Duygudurum bozuklukları
•
Major depresyon (unipolar depresyon) %6-12
•
Bipolar bozukluk (bipolar I and bipolar II) %1-2
•
Siklotimi %0,4-1
•
Distimi %1.8
Unipolar vs Bipolar ayırımı çok önemlidir. Yanlış tanı yanlış tedaviye, duygudurumda kötüleşmeye, ani
duygudurum dalgalanmalarına, intihar girişiminde artışa ve mortalite artışına neden olabilir. Bipolar tedavisi
genellikle karmaşıktır ve çoklu ilaç kullanımı ile sevk gerektirebilir.
Depresif duygudurum
Depresif duygudurum her insanın zaman zaman özellikle yaşadığı engellemelere ve edilgen yaşam olaylarına karşı
hissettiği bir duygulanım biçimidir. Bu süreklilik arz etmeyen durum genellikle işlevsellikte ve kişiler arasındaki
ilişkide bir duraklama veya bozulmaya yol açsa da kısa süre içerisinde düzelmektedir. Bu duygudurumun uzun süre
devam etmesi ve beraberinde bilişsel, motor, yaşamsal işlevlerin bozulması ile Majör Depresif Bozukluk ortaya
çıkmaktadır.
Majör Depresif Bozukluk (MDB)
Dünyada MDB görülme sıklığı %5 ile 11 arasındadır. Bu olguların yaklaşık yarısında depresif dönem tekrarlayıcıdır.
Ayrıca depresyon, var olan hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve Diabetes Mellitus (DM) gibi kronik bedensel
hastalıkların kontrolünü güçleştirir. Depresyonun da içinde yer aldığı DB’ler eski çağlardan bu yana iyi
tanımlanmıştır. Sınıflandırma çabaları ise, M.Ö. 3000 yıllarında başlamıştır.
Depresyon, birinci basamak ortamında hipertansiyon kadar sık rastlanan ve anstabil anjina, ilerlemiş artrit ve
diyabetes mellitus kadar yaşam kalitesini bozan bir durumdur. Mortalite riski de kayda değerdir. Depresyondaki bir
kişinin özkıyım riski toplum genelinden 100 kat kadar daha yüksek olabilir. Yalnızca bu risk bile, depresyonu her
ortamda dikkate almaya değer kılar. Majör depresif bozukluk yaşlıları gençlerden daha çok etkileyen diğer birçok
kronik hastalığın aksine, yaşlı ve genci eşit olarak etkilediğinden (kadınları erkeklerden iki kat daha fazla etkiler),
çalışan yaş grubu için özel bir önemi vardır.
Depresyon, giderek yalnızca prevalansı değil maliyeti de yüksek bir hastalık olarak kabul görmektedir.
Depresyondaki birinci basamak hastaları, diğer hastalardan %50-75 daha fazla sağlık bakımı almaktadırlar. Bu bakım,
ruh sağlığı tedavisine bağlı maliyet artışının %25’ini oluşturmaktadır. Maliyet sorunu, öngörüleceği gibi bir
görüşmede birden çok sorunun ya da depresyondan daha ciddi bir sorunun sunulması durumunda, depresyon
tanısının belirgin şekilde daha az konması nedeniyle daha da artmaktadır. Depresyonun ilgili tıbbi kaynakları aşan
bir maliyeti vardır.
ABD’de depresyonla bağlantılı sağlık bakımının %50’den fazlası, aile hekimleri, genel dâhiliyeciler ve diğer genel tıp
uygulayıcıları tarafından verilirken, yalnızca yaklaşık %20’si ruh sağlığı merkezlerinde gerçekleşmektedir.
Antidepresanlar ise, %80 oranında psikiyatrist dışındaki hekimler tarafından yazılmaktadır.
Depresyon için risk faktörleri
•
Biyolojik etkenler
•
Genetik etkenler
•
Yaş
•
Cinsiyet
•
Stresli yaşam olayları ve kayıplar
•
Medeni durum
•
Sosyoekonomik durum
•
Kişilik özellikleri
•
İş durumu
•
Puerperal etkenler
•
Hastalıklar
•
Diğer

26

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
Depresif bir hastanın özellikleri
•
Bedensel işlevlerde (uyku, iştah, cinsel istek gibi) bozukluk,
•
Toplumsal rolleri (aile, evlilik, iş ya da okul gibi) yerine getirmede yetersizlik,
•
İntihar düşünceleri ya da girişimi,
•
Gerçeği değerlendirme yetisinde bozukluk
Anahtar öğeler, çökkün duygudurum veya zevk alınan etkinliklerin tümüne veya birçoğuna duyulan zevk ve ilginin
kaybıdır.
Aile Hekimliğinde Duygudurum Bozukluğu Taraması
“Doğru tanı koyup etkili bir tedavi uygulayabilecek ve hastaları gereken şekilde izleyebilecek olanakların mevcut
bulunduğu klinik uygulamalarda” depresyon taramasının rutin olarak yapılması önerilmektedir. Bu öneri
depresyonun birinci basamak sağlık hizmetlerinde erkenden fark ve tedavi edilmesinin; özellikle depresyon
değerlendirmesinde ve tedavisinde sistematik bir yaklaşım uygulanabilen ortamlarda, morbiditeyi azalttığını
gösteren araştırmalara dayanmaktadır.
Depresyon taraması
•
Beck Depresyon Ölçeği
•
Birinci Basamak için Beck Depresyon Ölçeği
•
Birinci Basamak Ruhsal Bozuklukları Değerlendirme Formu (Prime-MD)
•
Rutin muayene vizitleri sırasında basit 2 soru:
o
Son 2 hafta içerisinde moralinizin bozuk olduğunu, canınızın sıkıldığını veya umutsuzluk hissettiniz mi?
o
Son 2 hafta içerisinde, bir şeyler yapmak konusunda isteksizlik veya hoşnutsuzluk hissettiniz mi?
Majör Depresif Bozukluk
Majör Depresif Bozukluğu olan hastalar genellikle hekime, duygusal yakınmalarla değil belirsiz fiziksel semptomlarla
başvururlar. Birinci basamak hekimleri majör depresif bozukluğu olan hastaların %50’sinin tanısını atlamaktadırlar ve
tanı koyduklarında da depresyon için verilen bakımın niteliği ortalamanın altındadır.
Tanı koyma güçlüğü:
•
Hüzün ile depresif bozukluğun karıştırılması
•
Hastaların açık şekilde depresyonda olmamaları
•
Gülümseyerek gelebilir
•
“Bu hasta depresif hissetmeme neden oluyor”
•
Tedavi edilen aile bireyinden farklı birinde depresyon
•
Ölümcül hastanın eşi, hasta çocuğun annesi
•
“Peki, siz nasılsınız?”
•
Duyarlılığı düşük sorulara odaklanmak
Soruların duyarlılığı
•
Uyku bozukluğu
•
Hayata yönelik ilginin kaybı
•
Konsantrasyon kaybı
•
Küçük konularla ilgili kaygı duyma eğilimi
•
Değersizlik ve başarısızlık duygusu, kendini suçlama
•
Ağlama krizleri ve ağlama isteği
•
Sinirlilik
•
İştah kaybı, kabızlık
İntihar sorgulaması
Tüm yaşlarda 11. ölüm nedeni (yılda 32.000) (CDC, 2009). Kadınlar arasında en fazla oran 40-50 yaşlarda. Kadınlar
erkeklere göre 2-3 kat fazla girişimde bulunuyorlar. Erkeklerde intihara bağlı ölüm 4 kat fazla (tüm intiharların %80’i).
Tüm intiharların %60 kadarı DB ile ilişkilidir. İntihar edenlerin %50 kadarı ölmeden önceki ay içinde profesyonel
yardım ile temas kuruyor
Aile Hekimliğinde Depresyon Hastalarının Sevk Kriterleri
•
İntihar etme riski olan,
•
Psikotik bulguları olan,
•
Bipolar bozukluğun depresif fazı olabileceği düşünülen,
•
Temel ihtiyaçların (yemek yeme, yıkanma vb.) karşılanamayacağı kadar ağır hasta olan,
•
Tedavide 5-12 haftanın sonunda hiç iyileşme bulgusu olmayan,
•
Negativizm, mutizm, katatoni eşlik eden,
•
Alkolizm vb. ek patolojiler olan,
•
Sosyal destek sistemleri yeterli olmayan,
•
Aileye de müdahalenin gerektiği hastaların yatırılarak tedavi olmak üzere ikinci basamak sağlık
kuruluşlarına sevki uygundur
Tedaviye başlama
•
Hastayı eğit
•
Hastalığın ayrıntıları
•
Tedavi gidişatı, prognoz ve tedavinin hedefi (semptomlarda remisyon)
•
Genel sağlığın önemi: egzersiz, uyku, beslenme
•
Mümkünse ailenin katılımının sağlanması
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•
Diğer sağlıkçılarla koordinasyon
•
Destek grupları, terapiler ile ilgili yönlendirme
•
Uygun tedaviyi seç
•
Antidepresan kullanımı ve yanıtı ile ilgili öyküsü
•
Antidepresan yanıtı ile ilgili öyküsü
•
Başlangıç dozunu uygula ve doz titrasyonu yap
•
2 ila 4 hafta içinde takip randevusu ayarla
Antidepresan başarısızlığı olan hastalar dikkatlice değerlendirilmelidir:
•
Tedaviye uyum,
•
doz ve süre yeterliliği,
•
tanı,
•
komorbid psikiyatrik hastalıklar,
•
artan stres kaynakları,
•
belirtilmemiş ilaç veya madde kullanımı
Strateji:
•
Antidepresan değişimi (aynı veya farklı sınıftan)
•
İkincil bir ajan ile destek (lityum, atipik antipsikotikler)
•
İlkine yeni bir antidepresan eklemek
Kaynaklar
1. Textbook of Family Medicine Eight Ed. Robert E. Rakel, David D. Rakel
2. McWhinney’in Aile Hekimliği. 4. Baskı. Ian McWhinney, Thomes Freeman
3. Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı Beşinci Baskı (DSM-5)
4. Dr. Atilla Atalar. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora. Tıp Fakültesi öğrencilerinde mevsimsel
duygudurum bozukluğu. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012
5. Dr. Ümit Elmas. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora. 5. ve 6. Sınıf tıp öğrencilerinde anksiyete, depresyon
ve tükenmişlik düzeyi. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012
6. Dr. Ahmet Arslan. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora. Edirne il merkezinde postpartum depresyon sıklığı
ve etkileyen faktörler. Tıpta Uzmanlık Tezi. TÜTF Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne, 2012
Koroner Arter Hastalığı ile Yaşamak
Seçil Günher Arıca
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
Bir hastalığın toplumsal önemi; o hastalığın görülme sıklığı, çok sayıda ölüme ve sakatlığa yol açması ile ilişkilidir.
Yetişkinlik çağının en önemli kronik hastalıklarından biri olan koroner arter hastalığı (KAH) tüm dünyada, özellikle
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde mortalite ve morbiditenin en sık nedeni olup yağlı beslenme, sigara içimi,
obezitenin giderek artması, oturgan yaşam şekli, stres faktörlerinin artması nedeniyle gelecekte daha da erken
yaşlarda ortaya çıkacağı aşikardır. KAH insan yaşamına getirdiği kısıtlamalardan dolayı bireyin sağlığını bedensel,
ruhsal ve çevreye uyum yönünden çok yönlü olarak etkilediği için bu tür hastalar beklenenden daha kısa sürede
hastaneye tekrar yatmakta, taburcu olduktan sonra yaşamının sonuna kadar bu hastalık ile yaşamaktadırlar.
Hastalar özellikle yürüme, koşma, merdiven çıkma, eğilme, doğrulma gibi fiziki güç gerektiren aktivitelerde
zorlanmakta, fonksiyonel bağımlılığın olması, çeşitli kısıtlamalar ve günlük yaşam aktivitelerinde yardıma gereksinim
duymaları hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir.Koroner arter hastalarında yeterli bilgilendirme ve
eğitim ile hastanın kendisini daha iyi hissettiği, fiziksel aktivitesinin, hasta memnuniyetinin ve yaşam kalitesinin
arttığı çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Yaşam tarzı değişikliği için koroner arter hastalığının değiştirilebilen risk
faktörleri: kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, sigara içme, sağlıksız beslenme, obezite, fiziksel aktivite seviyesinin
çok düşük olması, aşırı alkol tüketimi gibi konular hedef seçilmelidir.
Beslenme özelliklerinin KAH üzerine önemli etkilerinin olduğu günümüzde kanıtlanmıştır. Yağdan fakir, lif ve
antioksidanlardan zengin bir beslenme mortaliteyi önemli ölçüde azalmaktadır.
Yüksek kan basıncı ile koroner olay ve inme gelişme riski arasında önemli bir ilişki olduğu, günümüze dek yapılan
çalışmalarda belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda sistolik kan basıncındaki 25 mmHglık artış % 37, diyastolikkan
basıncında 15 mmHglık artış % 40 oranında tekrardan yeni bir akut koroner sendrom gelişim riskini arttırmaktadır.
Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80‘inden kardiyovasküler hastalıklar sorumludur ve bu ölümlerin dörtte üçü
koroner arter hastalığına bağlıdır. Koroner arterlerin diyabette daha yaygın olarak etkilendiği ve lezyonların daha
distale kadar uzandığı hem patolojik hem de anjiografik olarak gösterilmiştir. Bunun nedeni, diyabette trombosit
aktivitesinin artmış olmasıdır. United KingdomProspectiveDiabetesStudy (UKPDS) çalışmasında ise tip 2 diyabetik
hastalarda HbA1c’de %1.0 azalma mikrovasküler komplikasyonlarda % 25, MI insidansında %16 azalma ile
sonuçlanmıştır.
Sigarayı bırakan kişinin vücudunda ilk dakikalardan itibaren farklılıklar başlıyor. İlk 20 dakikada kan basıncı ve nabız
normale dönüyor. El ve ayaklardaki ısı artışı da düzeliyor. Tansiyon normal sınırlara yaklaşıyor. Ertesi gün kalp krizi
geçirme riski önemli ölçüde azalıyor.
Koroner arter hastalarında egzersizin; vücut kompozisyonu iyileştirilmesinde, kas kuvveti ve dengenin
arttırılmasında, yaşam süresinin uzatılmasında ve psikolojik durumun iyileştirilmesinde çok olumlu etkileri vardır.
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Büyük kas gruplarını içeren, süreklilik sağlanabilen ve ritmik olan aerobik egzersizler şeklinde olması önerilmektedir.
Yürüyüş, bisiklet ve yüzme kalp hastalarında kullanılan en önemli egzersizlerdendir.
Sonuç olarak koroner arter hastalarında sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri ile yaşam kalitesini yükseltmek
ve beklenen yaşam ömrünü uzatmak mümkündür.
Kent Yaşamının Lipid Bozukluklarındaki Yeri
Erkan Melih Şahin
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çanakkale
Yaşam tarzı düzenlemeleri dislipidemi tedavisinin merkezindedir ve ilaç tedavisi de öngörülmüş olsun ya da olmasın
tüm hastalar için tavsiye edilmelidir. Son yıllarda kardiyovasküler mortalitedeki azalmanın çoğu, kan basıncı ve
sigara da dahil, popülasyon düzeyindeki bu yaşam tarzı değişikliklerine bağlanmıştır.
Kent yaşamı bir yandan iş, ev ve toplum hayatında fiziksel aktiviteyi sınırlamakta bir yandan da uzun süreli oturma
durumlarını arttırmaktadır. Çalışma alanları, okullar, evler ve kamusal alanlar sürekli olarak insan hareketini ve kas
aktivitesini en aza indirecek şekilde yeniden tasarlanmakta. Evrimsel bakışla insan vücudu daha fazla hareket etmek
ve gün boyu zorlu uğraşlarla mücadele etmeye göre tasarlanmıştır. Son birkaç onyılda yaşam tarzı büyük bir hızla
fiziksel olarak daha az aktife doğru olan değişmektedir. Gittikçe daha fazla kişi hafif fiziksel aktivite gerektiren işlerde
çalışırken, bilgisayar kullanımı ve diğer oturma gerektiren işler için ayırdığımız zaman artmaktadır. Fiziksel
aktivitedeki azalma ile kötü sağlık sonuçları arasında direk ilişki ortaya konulmuştur.
Araştırmalar, diyetin lipit seviyeleri üzerindeki önemli etkisiyle kardiyovasküler riskinin önemli bir belirleyicisi
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, tıbbi beslenme tedavisi dislipideminin yönetimi için önemli bir araç sağlar.
Beslenme düzenlemeleri ile LDL-C seviyelerinde %8-11, trigliserid seviyelerinde %25-30 düşüş sağlanabilmiştir. Son
zamanlarda giderek popülerleşen, başta DASH ve Akdeniz diyeti olmak üzere farklı beslenme şemalarının lipid
profili üzerine olumlu etkileri saptanmıştır.
Aşırı kardiyovasküler risk taşıyan veya taşımayan, aşırı kilolu veya obez yetişkinlerde, yaşam tarzı müdahalesi ile
elde edilen kilo kaybı miktarı ile lipid profilindeki iyileşme arasında bir ilişki vardır. Ortalama 5 - 8 kg kaybetme ile 5
mg/dL LDL-C azalması sağlanabilmektedir. Obezite tedavisinin ilk aşamada da hayat tarzı düzenlemelerinden
oluşmaktadır.
Yayımlanan çok sayıda kılavuz, dislipidemi kontrolü ve kardiyovasküler risk faktörü azaltımı için egzersiz rejimlerini
temel yaklaşım olarak tanımlar. Düzenli egzersizle ilişkili özgül lipit değişiklikleri arasında VLDL-C azalması, HDL-C
artışı ve bazı bireylerde LDL-C azalması sayılabilir. Fiziksel aktivite aynı zamanda dislipidemi ile ilişkili hsCRP'deki
azalmalar ile ilişkilidir. AACE en az 200 kcal/günlük bir harcama ile, haftalık 4-6 kez 30 dakika orta yoğunluklu (4-7
kcal/dak tüketen) fiziksel aktivite önermektedir. Yeni rehberlerde bu egzersiz süresinin 60-90 dakikaya uzatılmasının
daha faydalı olduğu görülse de uzamış programların uyumu azaltabileceği göz önüne alınmalıdır. AACE
sürdürülebilir egzersizi dislipidemi için temel olarak görmekte ve hastaların bu yönden sürekli desteklenmesini
önermektedir.
Doymuş yağ asitlerini doymamış yağ asitleri (hem çoklu doymamış hem de tekli doymamış) ile değiştirmek, LDL-C
seviyesinin azalmasına yol açar. Burada çoklu doymamış yağ asitleri hafifçe daha etkin bulunmuştur. Diyette trans
yağlar kullanmak ise LDL de yükselmeye HDL de düşmeye neden olmaktadır. Trans yağların bu etkisi diğer
herhangi bir makrobesinin etkisinden daha fazladır. Lipit yönetimiyle ilişkili beslenme kılavuzları, meyve ve sebzeler
(≥5 porsiyon/gün), tahıllar (esas olarak tam tahıllar), baklagiller, yüksek lifli gıdalar, az yağlı süt ürünleri, balık,
yağsız et ve derisiz kümes hayvanları açısından zengin diyetler önerir. Ayrıca balık yağı tüketiminin ek etkileri
olabilir.
Artmış fiziksel aktivite, kilo kontrolü ve omega-3 takviyesi ile birlikte diyetteki yağ ve karbonhidratların
kısıtlanmaları hipertrigliseridemi için etkili birinci basamak tedaviler olarak kabul edilir. Birincil korunmada,
dislipidemi tedavisi için en az 3 ay boyunca tek terapötik yaklaşım beslenme düzenlenmesidir. Klinik çalışmalar
çocuklarda, enerji gereksinimleri çeşitli alternatif besleyici gıdalarla karşılanması koşuluyla, büyümenin ve mikro
besin alımının düşük yağlı diyetler ile sağlanabileceğini göstermiştir.
Hastalarda sağlıklı yaşam tarzı değiştirmede etkili yöntemler sunmada multidisipliner yaklaşım ve yoğun takip
başarının anahtarıdır. Tek risk faktöründen ziyade hastanın bir bütün olarak ele alındığı hasta ve ailesi merkezli
yaklaşım önerilmektedir.
Yaşam tarzı değişiklikleri, lipit ve lipoprotein bozukluklarının yönetiminin temel taşını oluşturur ve bu değişiklik için
destek birinci basamak sağlık ortamlarında mutlaka sağlanmalıdır. Sağlıklı beslenme ve fiziksel olarak aktif olmak,
lipid profilinin iyi yönde değişiminin sağlanması da dahil olmak üzere, kardiyovasküler riski üzerinde olumlu etkileri
nedeniyle koruyucu kardiyolojinin temelleridir. Yaşam tarzı değişikliğinin etkisiz kaldığı hastalarda ailesel
hiperlipidemiler akla gelmelidir.
Günümüz kent yaşamının önemli bir parçasını oluşturan yüksek teknoloji kullanımını da her zaman düşman gibi
algılamayıp, yaşam tarzı değişikliğini sürdürmede sağladığı seçenekler değerlendirilmelidir.

Kronik Durumlarda Akupuntur
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Yasemin Çayır
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Erzurum
Akupunktur, acus (iğne) ve puncture (batırma) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş Latince bir kelime olup;
Uzak Doğu’da binlerce yıldır, birçok hastalığı tedavi etmek üzere kullanılan, tamamlayıcı tedavi modaliteleri arasında
en çok kabul gören ve en çok uygulanan tedavi metodudur. Geçtiğimiz yüzyılda bilim ve teknolojinin hızla
ilerlemesinin bir yansıması olarak modern tıp; başta acil sağlık problemleri olmak üzere, koruyucu sağlık hizmetleri,
enfeksiyon hastalıklarının tedavisi, cerrahi gerektiren durumların ve malign hastalıkların tedavisinde epey yol
almıştır. Fakat tüm bu medikal gelişmeler insan ömrünü uzatıp, sağlığı geliştirse de, yalnızca hastalıkların
tanımlanabilir nedenlerini ortadan kaldırmaya odaklanmış ve altta yatan sosyoekonomik ve davranışsal faktörleri
ihmal etmiştir. Ayrıca insan ömrü uzamış, fakat hayatın hastalıkla geçen yılları da beraberinde artmıştır. Özellikle
kronik ağrılı durumlar, romatizmal ve inflamatuar hastalıklar ve psikiyatrik bozukluklar gibi uzun süre ilaç kullanımı
gereken kronik durumlarda hastalar tamamlayıcı tedavi arayışları içine girmiştir.
Dünyada en çok kullanılan tamamlayıcı tedavilerin başında ise akupunktur gelmektedir. Gerek hekimler gerek de
hastalar tarafından akupunktura karşı artan ilgi ve alaka üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1979’da Beijing, Çin’de
pek çok ülkeden akupunkturistlerin davet edildiği bir sempozyum düzenlemiştir. Burada akupunktur tedavisinden
fayda görebilecek 43 hastalık ve rahatsızlık tanımlanmıştır. Fakat bu endikasyonlar sistematik derleme ya da metaanalizlere yani kuvvetli kanıtlara dayanan klinik çalışmaların sonucu olmadığı için eleştirilmiştir. Aslında
akupunkturla ilgili klinik çalışmaların 1800’lü yıllarda başladığını biliyoruz. DSÖ’nün düzenlediği sempozyumdan
sonra ise klinik çalışmaların ivme kazandığını görmekteyiz. Yıllar içinde akupunkturla ilgili çok sayıda randomize
kontrollü çalışma ve sistematik derleme yayınlanmıştır Bugün Amerika’da akupunktur ve diğer alternatif tedavi
modaliteleri ile ilgili çalışmalara ayrılan bütçe, kanser araştırmalarına ayrılan bütçeye yakındır.
Akupunkturun tedavi edici mekanizmasının bir kısmı aydınlatılsa da tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan çeşitli
insan ve hayvan çalışmalarında akupunktur noktalarının iğne ile uyarılması sonucunda merkezi sinir sisteminde ve
periferik dolaşımda birtakım nöromediatörlerin arttığı ve beyin kan akımı üzerinde değişiklik olduğu gösterilmiştir.
Akupunktur, KOAH, astım, fonksiyonel dispepsi, primer başağrıları, kronik ağrılı durumlar, fibromiyalji, kronik
yorgunluk sendromu, anksiyete bozuklukları, huzursuz bacak, sporcu yaralanmaları, trigeminal nevralji gibi çok
geniş bir yelpazede pek çok kronik hastalık ve rahatsızlıkta medical tedaviye ek olarak tamamlayıcı bir yöntem olarak
kullanılabilir. 2014’de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp
Uygulamaları Yönetmeliği (GTAT) akupunktur tedavisinin uygulama ile ilgili esasları belirlenmiştir. Aşağıda
akupunkturun tedavi edici etkileri başlıklar halinde özetlenmiştir.
1) Analjezik Etki
-Endojen opioidlerde (enkefalin endomorfin, betaendorfin) artış yapar.
-İğneleme ile mekanoreseptör afferent stimülasyonu gerçekleşir ve inhibitör
etkili bu afferentlerle nosisieptif afferent aktivite merkezi sinir sistemi
girişinde supresif etki gösterir.
- Ağrı liflerinden A Delta liflerinin uyarılmasıyla, sinir impulslarını geçiren
kapılar kapanır ve ağrı duyusu oluşmaz.
2) Homeostatik Etki
- Otonom sinir sistemi üzerinden homeostazı sağlar.
- Su ve elektrolit dengesini düzenler.
- Hipotansiyon ya da hipertansiyonu normotansiyona çevirir.
- Terlemeyi, idrar atılımını vs. düzenler.
3) İmmünolojik Etki
- Lökosit sayısı, opsoninler, kininler, antikorlar seviyesinde değişiklik yapar.
- İğneleme sonrasında nitrik oksit (NO) salınımı indüklenir.
-NO, β-endorphin gibi endojen opioidlerin salındığı yer olan lateral
hipotalamik alanda duyusal sinirler, spinal kord ve medulla oblongata
aracılığıyla Gracile çekirdeği stimüle eder.
- β-endorphin, dolaşımla immün hücrelerin yer aldığı dalak ve diğer dokulara
ulaşır. Burada natürel killer hücrelerin yüzeyindeki opioid reseptörlere
bağlanır ve IFN-γ üretimi gerçekleşir. Bu yolla antikanser, immün modülator
rol oynar.
4) Psikiyatrik Etki
- Beyinde bazı nörotransmitterler üzerinden antidepresan ve anksiyolitik etki
göstermektedir.
- Yatıştırıcı ve sakinleştirici etki gösterir.
- Uyku kalitesini artırmaktadır.
Akupunktur genel olarak güvenlidir ve yan etkileri minimaldir. Literatürde akupunkturla ilgili bildirilen yan etkiler;
kanama, morarma, gebelerde bel ve karın bölgesinde bulunan noktaların kullanımı ile düşük tehdidi, özellikle ilk
seanslarda olmak üzere senkop gibi sıralanabilir. Fakat tecrübeli bir akupunkturistin uygulamalarında bu yan
etkilerin bir çoğu görülmez.
Sonuç olarak akupunktur birçok kronik hastalıkta ve rahatsızlıkta medikal tedavilere destek olarak, medical tedaviler
sırasında oluşabilecek yan etkileri giderebilmek amacıyla ya da bazı kronik hastalıkları tedavi etmek için
kullanılabilen, yan etkisi medikal tedavilere göre çok düşük olan bir tamamlayıcı tedavi yöntemidir. Tecrübeli
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akupunkturistlerce yapılacak akupunktur tedavisinin hem hasta hem de hekimin yüzünü güldürecek sonuçlar elde
etmemize aracı olacağı akılda tutulmalıdır.
Kronik Sağlık Bakımında Sık Kullanılan Tamamlayıcı Yöntemler
Cüneyt Bozer
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Edirne
Özet
Sağlıklı insan bedeni ekonomik çalışma üzerine tasarlanmıştır. Bozucu alan, herhangi bir hastalık ya da cerrahi
girişim sonrasında biyolojik iyileşmenin tam olarak gerçekleşmemesi sonucu otonom sinir sisteminin (OSS) lokal ya
da sistemik olarak kararsız hale gelmesidir. Bozucu alanlar vücudun herhangi bir yerinde olabilirler ve konumları ile
otonom sistem donukluğu aynı yerde olmayabilir. Sadece organik bozucu alanlar değil duygusal ve zihinsel bozucu
alanlar da benzer etkiler gösterirler.
Bozucu alanlardan kaynaklanan uyarıların yoğunluğu çok değişkendir. Hiçbir belirti vermedikleri gibi hafif
kaşıntıdan ciddi hassasiyete kadar değişen belirtiler de verebilirler. Belirtiler, lokal olarak ortaya çıkabilir, vücudun
bir bölümünü kapsayabilir ya da vücudun uzak bölgelerinde kendini gösterebilir. Organların bu durumdan
etkilenmesi somatovisseral refleksler nedeniyle olmaktadır. visserosomatik refleksler de nedeni açıklanamayan kas,
somatik ağrılar ya da spazm durumlarında visseral bozucu alan aranmasını akla getirmelidir.
Ağrı tedavisindeki etkili özelliklerinin yanı sıra nöral terapide bozucu alanlar alerjilerin, kronik bağırsak sorunlarının
böbrek, prostat, genital sistem hastalıklarının, infertilite ve tinnitus tedavilerinde de oldukça önemlidirler.
Anahtar sözcükler: bozucu alan, nöral terapi, skar dokusu, prokain
Giriş
Bozucu alanlar, bedensel hatta ruhsal şikâyetleri oluşturan nedenlerin buzdağının altında kalan
bölümüdürler. Bozucu alan, herhangi bir hastalık ya da cerrahi girişim sonrasında biyolojik iyileşmenin tam olarak
gerçekleşmemesi sonucu otonom sinir sisteminin (OSS) lokal ya da sistemik olarak kararsız hale gelmesidir (1-8).
Sağlıklı insan bedeni ekonomik çalışma üzerine tasarlanmıştır. Oysa bozucu alan, vücut için sürekli bir enerji
sarfiyatı ve ekonomi kaybını ifade eder. Bozucu alanlar vücudun herhangi bir yerinde olabilirler ve konumları ile
otonom sistem donukluğu aynı yerde olmayabilir. Sadece organik bozucu alanlar değil duygusal ve zihinsel bozucu
alanlar da benzer etkiler gösterirler (1-8).
İstirahat membran potansiyelinin patolojik olarak düşmesi ya da yükselmesi etkilenen dokuda eksitasyon
eşiğinin düşmesini de beraberinde getirir. Düşük eşik değeri, kronik düşük dereceli eksitasyona, hücre içi
metabolizmanın, iyon alışverişinin bozulmasına yol açarak normal istirahat membran potansiyelinin
sürdürülememesine neden olur. Bu durum nörofizyolojik bir kararsızlık oluşturur. Anormal istirahat membran
potansiyeli değerleri ve bunun sonucu ciltte oluşan ısı farkları kolaylıkla ölçülebilen sonuçlardır. Bozucu alanların
istirahat membran potansiyeli genellikle normal çalışan dokulara göre düşükken cilt ısısı tam tersine yüksektir (1-3).
Bozucu alanlardan kaynaklanan uyarıların yoğunluğu çok değişkendir. Hiçbir belirti vermedikleri gibi hafif
kaşıntıdan ciddi hassasiyete kadar değişen belirtiler de verebilirler. Belirtiler, lokal olarak ortaya çıkabilir, vücudun
bir bölümünü kapsayabilir ya da vücudun uzak bölgelerinde kendini gösterebilir. Organların bu durumdan
etkilenmesi somatovisseral refleksler nedeniyle nadir değildir. Tam tersi bir yol olan visserosomatik refleksler de
nedeni açıklanamayan kas, somatik ağrılar ya da spazm durumlarında visseral bozucu alan aranmasını akla getirir.
Bozucu alanlar genellikle vücutta şikâyetlerin görüldüğü taraftadırlar. Ancak belirtiler ve bulgular çift taraflı da
olabildiği gibi karşı tarafta da görülebilirler. Bazen safra kesesinden kaynaklanan bozucu uyarı akupunktur
meridyeni yolunu kullanarak sağ bacak dış yanda ağrıya neden olurken daha sıklıkla karaciğerden kaynaklanan
bozucu uyarının sağ omuz ağrısına neden olması gibi bir “Head alanı” da bozucu etkinin ortaya çıkmasını
sağlamaktadır (Şekil 1) (1-8).
Bozucu alanlar genellikle bir yaralanma sonucu ortaya çıkarlar. Yaralanma keskin ya da künt travma, lokal
enfeksiyon ya da enflamasyon, mekanik gerilim ya da yaralanma nedeniyledir. Nöral terapide en bilinen bozucu
alanlar cerrahi skar dokularıdır. Ancak somatik disfonksiyon, iç organlar, dişler, otonom gangliyonlar, sinir
sıkışmaları, ciltte çeşitli nedenlerle açılmış delikler-skarlar, irrite tendon ve bağlar (entesit), kırıklar (gecikmiş ya da
tam iyileşmemiş), periost kontüzyonları ve kafaiçi yapılar da bozucu alan oluşturabilirler (1,2).
Bozucu alan kavramının ortaya çıkışı
Bozucu alan kavramı 1940 yılında Ferdinand Huneke’nin “yıldırım reaksiyonu” ya da “Huneke fenomeni”
olarak adlandırılan ani iyileşmeyi gözlemlemesi ile ortaya çıkmıştır. Huneke, fazlasıyla ağrılı bir donuk omuz şikâyeti
olan hastasının sağ omuzuna prokain enjeksiyonu yapmıştır ancak hasta omuz bölgesinde bir iyileşme göstermediği
gibi sol bacağında ciddi bir kaşıntı başladığını bildirmiştir. Huneke kaşıntının olduğu bölgeye de prokain enjekte
etmiş ve hastanın sağ omuzunda aniden ağrı geçmiş ve tam bir hareket açıklığı kazanılmıştır. Sorguladığında
hastanın bacağındaki skar dokusunun tibia üzerinde yapılan bir operasyondan kaldığını öğrenmiştir. Tibia operasyonu başarılı olsa da sonrasında hastanın donuk omuz şikâyetlerine neden olan bir bozucu alan oluşturmuştur (10).
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Şekil 1. Head alanları.
Bozucu alan ve bozucu odak farkı nedir?
Bozucu alan, bedenin geçirmiş olduğu herhangi bir hastalık ya da cerrahi işlemden sonra biyolojik
iyileşmenin tam olarak gerçekleşmemesi sonucu ortaya çıkan alandır (1-6). Bozucu alanlar, bedenin tümünü ya da
değişik bölümlerini etkileyen tepkimelere yol açarlar. Bu alanlar erken dönemde vücudun iyileşme kapasitesinde bir
fonksiyon bozukluğu olarak görülürken, artan uyarılar veya yeni bir uyaranın oluşması ile karmaşık bir hastalık
tablosu şeklinde de karşımıza çıkabilmektedirler (1,4-6).
Bozucu odak ile alan kavramları arasındaki fark; bozucu odaklarda yaşama kabiliyeti olan
mikroorganizmaların bulunmasıdır.
Bozucu alan nasıl etki gösterir?
Kalsiyum kanal blokerlerinin mucidi olan Albrecht Fleckenstein normal vücut hücreleri ile skar doku
hücrelerinin zarlarında farklı elektriksel potansiyeller olduğunu ortaya koymuştur. Normal elektriksel
potansiyellerini kaybeden hücrelerin zarında iyon akışının bozulduğunu göstermiştir (9,10). Bu durumda, toksik
maddelerin hücre zarından geçerek hücreler arası sıvıya atılması ve hücrenin sağlıklı çalışabilmesi için hücreler arası
sıvıdan alması gereken maddelerin alınması da sekteye uğrayacaktır. Bu durum hücrenin kendisini iyileştirebilme
kapasitesini ortadan kaldıracaktır. Lokal anestezikler ile tedavi hücre zarında elektriksel potansiyeli değiştirerek
hücre zarında iyon akışını 1 ya da 2 saat normale döndürmektedir. Bu süre hücrenin toksik maddelerden kurtulması,
gereken besin maddelerini alabilmesi ve gerekli tamiratı yaparak normal fonksiyonlarına devam edebilmesini
sağlamaktadır (1,2,10).
Diğer bir teoriye göre skar dokularının farklı elektriksel potansiyellerinin olması vücutta 1,5 voltluk bir pil
varmış gibi paraziter bir akım üretmelerine neden olduklarını ileri sürmektedir. Skar dokusunun ürettiği anormal
elektrik uyarıları bulundukları segmentteki miyelinsiz otonom sinir lifleri üzerinden tüm sisteme
yayılabilmektedirler. Bu durum tüm otonom sinir sisteminin etkilenmesine ve sistemik şikâyetlerin ortaya çıkmasına
sebep olmaktadır (1,2,10).
Doğal bir tedavi olarak kabul edilen nöral terapi ilaç tedavisi değildir. Kısa etkili lokal anestezik maddenin
anestezik etkisinden değil, otonom sinir sistemi üzerinde oluşturduğu uyarıdan faydalanılır. Enjeksiyon cilde yapılır
yapılmaz bu uyarı sinir ağında yayılır ve eskiden kalmış sinir hasarları biyoelektriksel olarak düzeltilir (1). Normal
polarize bir hücrenin 70-90 mV olan elektriksel yükü lokal anestetik (prokain) enjeksiyonu ile +290 mV’a kadar çıkar.
Bu durumda hücre uyarılamaz. 20 dakika sonra tekrar normal, polarize, uyarılabilir ve fonksiyonel olur (Şekil 1) (1) .

Şekil 1. Hücrenin aksiyon potansiyeli.
Bozucu alan segmentinde bulunan bir hücrenin membran potansiyeli 10 mV’a kadar düşebilir. Lokal
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anestetik (prokain) enjeksiyonu ile 290 mV’a kadar çıkar ve 20 dakika sonra normale yani 70-90 mV’a düşer.
İlk olarak Klinghardt’ın tanımladığı “fasyal bütünlük teorisi”ne göre tüm bağ dokusu birbiriyle bağlantılıdır
ve bağ dokusunun herhangi bir bölgesindeki skar dokusu fasya hareketlerini etkilemektedir (Şekil 2) (11,12). Son
yıllarda yapılan çalışmalar fasyanın vücudumuzun en önemli algı organlarından birisi olduğunu ve çok zengin
innervasyona sahip olduğunu ortaya koymuştur (12). Bu özellikleri nedeniyle bazı bel ağrıları geçirilmiş bir
appendektomi ya da safra kesesi operasyonu skarına enjekte edilen prokain ile hızla tedavi edilebilmektedir (10,11).

Şekil 2. Fasyal bütünlük teorisi ve fasyadaki bir skar dokusunun yaratabileceği etki.
Ağrı tedavisindeki etkili özelliklerinin yanı sıra nöral terapide bozucu alanlar alerjilerin, kronik bağırsak
sorunlarının böbrek, prostat, genital sistem hastalıklarının, infertilite ve tinnitus tedavilerinde de oldukça
önemlidirler.
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Kronik hastalıklarda dördüncül koruma
Mustafa Kürşat Şahin
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun
Belçikalı bir aile hekimi olan Marc Jamoulle’nin dördüncül koruma ile ilgili yolculuk 1986’da başlamıştır. Sonrasında
WONCA Hong Kong Kongresinde bir bildiri ile dördüncül korumadan bahsetmiştir. 1999’da Wonca International
Classification Committee (WICC) tarafından 2003 WONCA sözlüğüne bu kavramın alınması kararını verdiler.
Sonunda 2003’te WONCA sözlüğünde dördüncül koruma kavramı yer aldı. Dördüncül koruma; “aşırı
medikalizasyon riskindeki hastayı ve toplumu tanımlamak, medikal istilalardan onları korumak ve onlara bilimsel ve
etik olarak kabul edilebilir bakım prosedürlerini sağlamak için yapılan eylemdir” olarak tanımlanmıştır. Sonrasında
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kavram kıtalara yayılarak yaygınlaşmıştır. Bu kavramın altında aşırı teşhis, aşırı tedavi, aşırı tarama, hastalık tacirliği,
aşırı bilgilendirme, aşırı tanımlama, aşırı tıbbileştirme, aşırı algılama, aşırı test isteme…. Gibi bir çok konu bu başlık
altında incelenebilir. Aşırı saptama (aşırı tanı- aşırı teşhis), hiçbir zaman zarar vermeyecek anormalliklerin,
ilerlemeyen anormalliklerin, bir kişinin kalan ömrü boyunca semptomlara veya zarara neden olmak için çok yavaş
ilerleyen veya kendiliğinden düzelen anormalliklerin tanımlanması anlamına gelir. Yüksek çözünürlüklü tanı
teknolojilerinin kullanımının artması, bu tür aşırı saptamaları riskini artırır. Örneğin, yüksek çözünürlüklü BT
anjiyografi, tedaviye ihtiyaç duymayabilecek küçük subsegmental pulmoner embolileri tanımlayabilir. Gelişmiş kendi
kendini test etme teknolojilerinin ortaya çıkması, testlere daha fazla erişim ve bazı durumlarda ticari teşvikler, aşırı
tanıyı artırmıştır. İstediğiniz her fazla test ile bir “hastalığı” teşhis etmeniz mümkündür. Bu, erken tespitin hasta
sonuçlarını iyileştirdiğine dair çok az kanıt olduğunda özellikle sorunludur. Güney Kore'de tiroid kanseri örneğini
düşünün. 1999'dan 2008'e kadar, tiroid kanseri insidansı 6,4 kat artmıştır, ancak bu kanserlerin% 95'i küçüktür (<20
mm) ve esas olarak tarama yoluyla tespit edilmiştir. Tiroid kanseri mortalitesi aynı dönemde değişmeden kalmıştır.
Gelişmiş görüntüleme kullanımı, testi yapmak için asıl nedenden alakası olmayan anormallikleri incidentalomaların
(süpriz) bulunmasına neden olur. Örn: pulmoner nodülün takip edilmesi için yapılan bir göğüs BT'si küçük bir
adrenal adenomu saptanması. Her ne sebepten olursa olsun aşırı algılama - bir problemdir, çünkü hangi
anormalliklerin ilerlemesinin muhtemel olduğunu bilmek mümkün değildir. Örn: erken kanser veya daha küçük
abdominal aort anevrizması vakalarında büyük bir artış gösteren epidemiyolojik kanıtlar, ileri hastalık veya ölümde
benzer azalmalar olmaksızın, aşırı algılama yoluyla aşırı tanıya işaret edebilir. Aşırı tanımlama, bir risk faktörü için
eşiğin düşürülmesi, bunu yapmanın insanların daha iyi hissetmesine ya da daha uzun yaşamasına ve hastalıkları
belirsiz veya çok hafif semptomları olan hastaları kapsayacak şekilde genişletmesine yardımcı olduğunu kanıtlar.
Eşiğin düşürülmesinin bir örneği, tüm yetişkinler için yüksek kan basıncında sistolik kan basıncını >150 den > 130‘a
değiştirmek. Risk faktörlerini hastalıklar olarak tedavi etmek ve risk faktörü temelli teşhisler için eşikleri düşürmek,
prediyabet epidemisi gibi birçok hastalığın yaygınlığını önemli ölçüde artırmıştır. Tanım olarak, bu “yeni” hastalar
daha önceki tanımlarda teşhis edilenlerden daha düşük risk altındadır. Aşırı tanı yoluyla aşırı tanıların zararlı
sonuçları, etiketleme ve eğer var ise çok az yarar sağlayan ancak fiziksel, psikolojik, sosyal ve finansal olarak önemli
sonuçları olan tedavilerden gelmektedir. Hastalık tüccarlığı tarihsel olarak özellikle tartışmalı ve tipik olarak daha
fazla ilaç satmak için yapılan bir hastalığın genişlemesi için ayrılmış bir eşanlamlı terimdir. Hastalık tüccarlığı,
yaşlanma testosteronu, huzursuz bacak sendromu, tıkınırcasına yeme bozukluğu, yetişkin DEHB, kronik kuru göz
hastalığı ve çok kısa kirpikler gibi koşullar için öne çıkan pazarlama kampanyalarında merkezi bir strateji olmuştur.
Aşırı tanı, gereksiz veya aşırı agresif olmaksızın aşırı tedaviyle eşanlamlı değildir. Aşırı tanı, genellikle aşırı tedaviye
yol açar, ancak her zaman değil. Dahası, aşırı tanı olmadan aşırı tedavi oluşabilir. Bu süreçte medyanın, ilaç
firmalarının ve predatör dergiler gibi birçok paydaşın olduğunu unutmamak gerekir.
Kronik Hastaların Birinci Basamak Sağlık Hizmetine Ulaşımını Nasıl Artırabiliriz?
Dilek Toprak
Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
Kronik hastalık yönetimi modellerinde, sağlık hizmetine erişimin yaklaşık %10’luk bir yeri vardır. Bu önemli payı 4
temel komponentte değerlendirebiliriz:
•
Hastanın kendi yönetiminin desteklenmesi
•
Sevk sisteminin düzenlenmesi
•
Karar desteği
•
Klinik bilgi sistemi
Sağlık hizmetine ulaşımın sağlanması, en iyi sağlık çıktılarını sağlarken kişinin fiziksel, sosyal ve mental durumunu
düzelmesi ve yaşam kalitesinini yükselmesine de yardımcı olur.
Birinci basamakta sağlık hizmetine ulaşım 3 bileşenlidir
•
Maddi ulaşılabilirlik (Sağlık sistemine girişte ücret ödememe, Sigorta kapsamında olma)
•
İhtiyaç duyulan sağlık merkezine coğrafi olarak rahat ulaşma
•
Hastanın hekime bireysel olarak ulaşabilmesi – kültürel ulaşılabilirlik (güven duyma, iyi iletişim)
Ülkemiz koşullarında değerlendirildiğinde bu bileşenlerden ilk maddesinde, yani maddi ulaşılabilirlikte önemli bir
sorun yaşanmazken, hekim dağılımı ve boş kalan veya planlamasız yapılan ASM’ler dikkate alındığında coğrafi
ulaşılabilirlik sorun olabilmektedir. Kültürel ulaşılabilirlik ise hekimin iletişim becerileri ile ilgili olup mezuniyet
öncesi ve mezuniyet sonrası eğitimlerle desteklenmesi durumunda daha az sorun yaşanabilecek bir bileşendir.
Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması’na katılan hekimlerden elde edilen verilere dayanarak
hekimlerin sık görülen kronik hastalıkların yönetimi konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması gerektiği
söylenebilir. Hekimlerin kronik hastalıklara yaklaşım konusundaki eğitimi tıp fakültesinde başlamalı ve
gereksinimlere göre güncellenerek sürmelidir. Temel ve klinik bilgilerin yanı sıra etkili iletişim becerileri, etkin
danışmanlık, savunuculuk gibi hastalarda ve toplumda davranış değişikliği yaratmada kullanılabilecek beceriler
geliştirilmelidir.
Kronik hastaların BB sağlık hizmetine başvurmasını engelleyen en önemli faktörlerden biri ilaç geri ödemesi
sorunudur. Halen pek çok diyabet ilacı (insulin ve OAD’lerin çoğu) geri ödeme kapsamında olmaması hastaların
daha çok (Her 8 hastadan 5’i) 2.-3. basamağa yönelmesine, birinci basamak hekimine karşı güven kaybına, uygun
sağlık bakımının yapılmasında gecikmeye ve karşılanmamış sağlık hizmetine neden olmaktadır. Bu da finansal yükün
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artması ve hastaneye yatışta artış ile sonuçlanmaktadır.
Kronik Hastalıklara etkin müdahale için hastaların sağlık sistemine, özellikle de birinci basamak hizmetlerine
ulaşımını kolaylaştıran projeler geliştirilmeli, desteklenmelidir.
Kronik Hastada Bakımın Koordinasyonu
Hamdi Nezih Dağdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Edirne
Aile Hekimliği Uzmanı, mesleğinin doğası gereği, koruyucu hizmetler, tanı, tedavi sorumluluklarının yanında akut
ve kronik sağlık sorunlarının yönetimi sürecinde bir koordinatör olarak da görev yapar.
Akut sorunların uygun değerlendirmesi sonucunda, laboratuvar ve görüntüleme gibi desteklerin ışığında aile
hekiminin varacağı klinik kararı; bekleme, tedavi düzenleme, konsültasyon, izlem olabileceği gibi diğer disiplinlere
sevk, diğer sağlık mesleklerinin vereceği bakımın yönetimini içerebilir. Yolun sonu tam iyileşme olabileceği gibi,
tekrarlamalar ve kronikleşmeler de mümkündür. Bu ihtimallerin azaltılmasında aile hekiminin koordinatör rolü, kapı
tutucu rolünün çok ötesine geçecektir.
Kronik sorunlara gelindiğinde bilinmelidir ki, kronik hastalıklar genellikle yok edilebilir sorunlar değildirler. Aile
Hekimliği Uzmanı kronik hastalığı
İlk defa tespit etmiş,
Tedavi edilmekte olan hastanın izlemini yönetiyor ya da
İleri safhadaki hastanın komplikasyonlarını ve yaşam kalitesinin sürdürebilirliğini yönetiyor olabilir.
Kısacası Aile Hekimliği uzmanının kronik hastalık yönetiminde her şey tanıyla başlar, ancak bitmez, tanı sadece aile
hekimiyle hastası, ailesi, çevresi ve diğer sağlık profesyonellerinin birlikte yürüyeceği uzun yolun başlangıç noktası
olarak düşünülmelidir.
Kronik hastalıkların yönetiminde en önemli zafiyet kaynağı; hastanın tanıyı, tedaviyi ve yaılması/kaçınılması
gerekenleri yeterince anlayıp içselleştirememesidir. Hastalıkların yeterince önemsenmemesi, yaşam tarzı
değişikliklerine uyumun zayıflığı, hastanın yaşam kalitesinin bozulması ve hastalığın ilerlemesinin altınca yatan en
önemli neden genellikle budur. Bu nedenle aile hekiminin kronik hastasının bakımının koordinasyonunda en önemli
ilk adımlarından biri, sorun ve yönetimi hakkında etraflı bir eğitim programı hazırlamak olmalıdır. Burada hastanın,
hastalığı ve muhtemel etkilerine yönelik tüm merak ve endişelerinin giderilmesi esastır. Hastalığın tedavisi için
öngörülen yaşam tarzı değişiklikleri mutlaka, hastanın koşulları ve kısıtlılıklarına en uygun hali ile planlanmalı ve
hastanın anlaması ve içselleştirmesi sağlanmalıdır.
Kronik hastalık tanısını takiben hasta eğitimi, yaşam tarzı değişiklikleri önerileri ve tedavi rejiminin belirlenmesinde
hastanın ve ailesinin eğitim düzeyi, sağlık okuryazarlığı, ev, iş ve sosyal çevresinin etraflı değerlendirilmesi kadar
sosyoekonomik şartların da sağlıklı değerlendirilmesi çok önemlidir. Ayrıca hastanın ailesinin ve yakın çevresinin
tedavi/yönetim sürecine katılım düzeyine ilişkin olanak ve kısıtlılıkların dikkatle gözden geçirilmesi gerekir. Bu
noktada hastanın tecrübe ve tercihlerine saygı gösterilmesi planın başarısını artırıcı bir unsur olacaktır.
Aile hekiminin belirleyip kayıt altına alması gereken önemli bir nokta yönetim süreçlerinin taraflarının belirlenmesi
(aile hekimi, uygun sistem uzmanı, sağlık eğitimcisi, psikolog vb., Sağlıklı Hayat Merkezi vb.) olmalıdır. Hastanın bir
bakım planına sahip olmasını sağlamak, kişiye özgü beklenen kazançları/iyileşmeleri tartışmak ve izlemin sorunsuz
ve etkin sürdürülmesi tedavi ve yönetimin başarısını artırır.
Tanısı konmuş ve tedavi edilmekte olan hastanın kronik hastalığının takibinde hasta merkezli bakım planına sadık
kalmak çok önemlidir. Kontrol muayenesi sadece tanı konmuş hastalığın o anki durumunun fizik muayene ve uygun
tetkiklerle kontrol edilmesi olmamalıdır. Bakım planına hastanın ve yakın çevresinin uyumu, planın başarısını tehdit
edebilecek değişiklikler ve yaşam olayları her seferinde dikkatlice gözden geçirilmelidir. Hastanın anamnezi “nasıl
olsa kayıtlarda var” demeden her seferinde dikkatle alınmalı, hiç bir değişiklik (alışkanlıklar, ilaçlar, beden
fonksiyonları vb) gözden kaçırılmamalıdır. Değişen durum ve koşullar, klinik tablonun farklılaşması, hastanın, aile ve
yakın çevresinin ve bakım ekibindeki diğer profesyonellerin geribildirimleri gerektirdiği takdirde, bakım planının
işlevselliği gözden geçirilmeli, yeni durumlara adaptasyonu hasta ve bakımın diğer taraflarıyla tartışılmaktan
kaçınılmamalıdır. Bu safhada hastalığın komplikasyonları kadar uygulanan tedavinin muhtemel istenmeyen etkileri
de izlem ve yönetim sürecinde göz önünde bulundurulmalıdır. Bazen kronik hastalığın kendisi kadar çizdiğimiz
bakım planı da hastanın yaşamına, çevresine ve iş düzenine olumsuz etkiler yapabilir. Bu durumlar erken fark edilip
planın adaptasyonu sağlanmazsa hastanın uyum ve motivasyonu olumsuz etkilenebilir. Göz ardı ettiğimiz bu etkiler,
beklenmedik komplikasyonlar, hastane yatışları ve kayıplarla sonuçlanabilir ki bu durumda aile hekiminin
koordinatör vasfının başarısından söz etmek imkânsız hale gelir. Yine hasta ve yakın çevresinin tedaviye yönelik
başka kaynak arayışları ve kanıta dayalı olmayan hatta bilim dışı iyileşme çabaları olabilir. Bu durumda yapılması
gereken, ayrıntıları yargılayıcı olmadan öğrenmeye çalışmak, onların merak, endişe ve öğrenme çabalarına karşılık
verebilmektir. Aksi halde hastamızın bizden gizleyerek tedavi değiştirmesi, kesmesi, uygun olmayan ya da güvensiz
ürünlere yönelmesiyle karşılaşabiliriz ki bu da hayati sonuçlar doğurabilen bir risktir.
Geç Dönemde Kronik Hasta Takibine gelindiğinde durumun kendine özgü hassasiyetlerini sarf-ı nazar etmemeliyiz.
Hastalıkların geç dönemi, komplikasyonların ve işlev kısıtlılıklarının daha fazla göründüğü dönemlerdir. Bu nedenle
hasta ve çevresinin tanı ve tedaviye, dolayısıyla bakım planına inançlarının sarsılması en muhtemel dönem ileri
dönemdir. Gitgide daha fazla sağlık profesyonelinin bakım planına dahil olma gerekliliği, hastane yatışları,

35

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
konsültasyon ihtiyacının artması koordinasyon sürecini zorlaştırır. Karşılaşılan yeni ve daha çetrefilli sorunlar
hastanın uyumunu bozacağı gibi onu daha ümitsiz, öfkeli ve depresif hale getirebilir. Bütün bu zorlukları yenmemiz
için en önemli silahımızsa hastamız ve ailesiyle kurduğumuz güvene ve yakınlığa dayalı uzun soluklu ilişkimiz
olacaktır.
Bu dönemde izlediğimiz hastalarımızın gelişen yeni durumlar, komplikasyonlar, değişebilecek tedaviler hakkında
daha etraflı ve aydınlatıcı bilgiye ihtiyaç duyacaklarını unutmamalıyız. Cevabını alamadıkları, endişelerini
gidermeyen, onları destek ve güçlendirmeye yaramayan her görüşme hastalarımızın direncini daha çok kıracak,
tedavi planına sadakatlerini daha da azaltacaktır. Bu durum hem bizim koordinasyon başarımızı, hem de bakım
planının uygulanabilirliğini olumsuz etkiler. Hastane yatışlarının sıklaşması, evde bakım ihtiyacının ortaya çıkması,
beslenme durumu ve psikolojideki değişiklikler bu dönemde hiç de nadir değildir.
Bu dönemde ailenin hasta bakım sorumluluğu, bakım verici olarak aile üyelerinin adaptasyonu, eğitimi de ihmal
edilmemelidir. Hastanın bakım sürecinde değişen beklenti/kazançlar, tüm aile çevresiyle bunun paylaşılıp
tartışılması vazgeçilmezdir. Bu süreçte hekimin aile dinamiklerine daha müdahil olması, onu ancak profesyonelliğini
ve empati becerisini kullanarak yönetebileceği yeni zorluklarla karşı karşıya getirir. Bu aşamada hekime en çok lazım
olan sempati değil, koordinatör ve yönetici vasfıdır. Günden güne daha da zorlaşacak klinik tabloların iyi
yönetiminde hekimin becerisi, hasta ve ailesinin ana dayanağı olacaktır.
Durumun ilerleyiş/ağırlığına göre kronik hasta bakımı;
İyileştirici bakım
Palyatif bakım ve
Terminal dönem bakımı olarak klasifiye edilebilir.
İyileştirici bakım; gelişen yeni tıbbi durum/sorunların tespit ve giderilmesi, hastanın işlevselliğinin
korunması/iyileştirilmesi ve gerektiğinde yeni tedavilere geçilmesi, bakım planının gelişen yeni durumlara hızla
adapte edilmesini gerektirir.
Palyatif bakım sürecinde ise; tam iyileştirme artık bakımın hedefi değildir. Ana kazanç mevcut durumun/işlevselliğin
kötüye gitmesinin engellenmesi, vücut homeostasisinin olabildiğince muhafaza edilebilmesidir. Bu dönemde
yapılabileceklere en iyi örneklerden biri, bir kanser hastasının kemik metastazına radyoterapi yapılarak patolojik
kırıkların/ kısıtlılıkların önlenmesi gösterilebilir.
Terminal dönem bakımında ise artık hedef, hayatı zorlaştıran semptomların azaltılmasıdır. İşlevsellikteki kayıplar,
semptom vermediği sürece daha az odaktadır. Hastanın yaşam kalitesinin kaybı olabildiğince gözetilir, acıları
azaltmak, sıkıntıları hafifletmek esastır.
Kronik hastalık bakımında hasta merkezliliğin en çok zaafa uğradığı dönem ileri hastalık evreleridir. Bu dönemde
bakım planının seçim ve yönetiminde hastanın beklenti ve ihtiyaçlarının daha az önemsendiği, hekim ya da aile
üyelerinin «hasta bunu ister» öngörüsü ile karar verdiği durumlar sıktır.
Aile hekiminin hasta merkezli karar sürecinde, danışman, eğitmen ve koordinatör rolleri iyileştirici rolün zaman
zaman önüne çıkmak durumunda kalır. Özellikle farklı sistem uzmanlarının ve diğer sağlık profesyonellerinin sürece
dahil olduğu durumlarda aile hekiminin koordinasyon rolü daha vazgeçilmez hale gelir.
Hastanın, farklı kişilerce yönetilen sorunlar topluluğundan daha çok farklı sorunlara sahip bir birey olarak
algılanması; kişiliğine, ihtiyaçlarına ve tercihlerine saygıyla planlanan bir kronik bakım alması, aile hekiminin
etkinliğinin başarısıdır.
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Oral Presentations
[Abstract:0222]

Giriş

Serviks kanseri, dünyada kadınlarda dördüncü
en sık görülen, üçüncü en sık ölüme sebep olan kanser
çeşididir. Gelişmekte olan ülkelerde, kadınlarda kanserle
ilişkili ölümler arasında serviks kanseri önemli bir yer
tutmaktadır. Displazi, yüzey epitelinde, skuamoz
metaplazik epitelde minör anormalliklerden epitelin
hemen hemen tüm kalınlığının farklılaşmamış neoplastik
hücreler ile bütünüyle kaplanmasına kadar olan bir dizi
AMAÇ: Bu çalışmada amaç servikal displazi ve neoplazi
gelişiminde rol oynayan faktörlerin değerlendirilmesidir. değişikliği tanımlar. Servikal displazi olarak adlandırılan
servikal premalign lezyonlar; anlamı saptanamayan
YÖNTEM: Çalışmamızda 2009 yılında 01 Temmuz- 31
anormal yassı epitel hücreleri (ASCUS), yüksek dereceli
Ekim tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma
lezyonun dışlanamadığı anormal yassı epitel hücreleri
Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine
(ASC-H), atipik granüler hücreler (AGH), düşük dereceli
başvuran hastalardan rastgele seçilmiş olan toplam 225
yassı epitelyal lezyonlar (LGSIL), yüksek dereceli yassı
hastanın, servikovajinal smear sonuçları retrospektif
epitelyal lezyonlar (HGSIL), servikal intraepitelyal
olarak değerlendirildi. Human papillomavirus (HPV)
neoplazi (CIN) olarak sayılabilir. Serviks kanseri
pozitifliği saptanan hastalar kaydedildi. Hastalara,
poliklinik ortamında, anket soruları yöneltilerek evlenme gelişmesinde serviks epitelinde birbiri ardı sıra gelen
değişiklikler serviks kanserinin erken tanısında önem
yaşı, sigara kullanımı, partner sayısı, eşin partner sayısı,
taşır. Neoplastik değişiklikler skuamokolumnar
parite, korunma yöntemi, kombine oral kontraseptif
bileşkeden başlar. Serviks uterinin intraepitelyal
(KOK) kullanımı, kullanma, bırakma süreleri ve halen
kullanımı gibi bilinen risk faktörleri yönünden sorgulandı lezyonları ve kanserleri human papillomavirus (HPV)
enfeksiyonlarıyla ilişkilidir. HPV onkojenik gen
ve veriler kaydedildi.
ekspresyonu ile kontrolsuz hücre proliferasyonunu
İstatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile
başlatır. Human papilloma virusun 200’den fazla alt
yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
grubu ve değişik tipi olmakla birlikte yaklaşık 13-15
istatistiklerin yanı sıra bağımsız t testi, ki-kare testi
genotipi servikal kansere sebep olan onkojenik alt
kullanıldı. Göreceli orantı (OR) hesaplandı. Uterin
servikal displaziyi etkileyen faktörleri belirlemede logistik gruplardır. Uterin servikal lezyonlarda ve kanserlerde en
sık saptanan genotip HPV tip 16 ve 18’dir. Gelişmiş
regresyon analizi kullanıldı. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05
ülkelerde etkin taramalar ve HPV aşı uygulamalarıyla
düzeyinde, %95’lik güven aralığında değerlendirildi.
serviks intraepitelyal kanser insidansında azalma
BULGULAR: Toplam 225 hastanın 168’inde servikal
olmuştur. Serviks kanseri taraması, belirli aralıklarla,
premalign lezyona rastlanmazken, 57 hastada servikal
premalign lezyonlardan biri vardı. Servikal displazisi olan HPV testi ve sitolojik yayma (Pap-smear testi) ile
yapılmaktadır.
ve olmayan grupların yaş ortalamaları arasında
Amaç
istatistiksel anlamlı fark gözlenmedi. Logistik regresyon
Servikal displazi ve servikal neoplazi gelişiminde
analizi sonucunda sigara kullanımı, HPV pozitifliği,
bilinen
risk
faktörleri; yaş, erken yaşta cinsel ilişki, fazla
partner sayısı, KOK preparatı kullanımı istatistiksel
sayıda
cinsel
partner olması, eşin cinsel partner sayısının
olarak servikal displazi gelişim riski açısından anlamlı
fazla olması, HPV enfeksiyonu, KOK (kombine oral
bulunurken, eşin partner sayısı, parite, abort, KOK
kontraseptif) kullanımı, parite, sigara ve diğer nutrisyonel
preparatı kullanma, bırakma süreleri ve halen KOK
faktörlerdir. Bu çalışmada amaç, servikal displazi ve
kullanımı anlamlı bulunmadı.
SONUÇ: Servikal bölgede epitel yapısını bozan kimyasal, dolayısıyla servikal neoplazi gelişiminde rol oynayan risk
faktörlerinin etkilerinin değerlendirilmesidir.
mekanik etkenler servikal prekanseröz lezyonlara yol
Yöntem
açmaktadır. Seksüel geçişli HPV enfeksiyonu servikal
Bu çalışmada, 2009 yılında 01 Temmuz- 31 Ekim
displazilerin oluşumunda kritik rol oynamaktadır. Cinsel
tarihleri arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma
partner sayısının fazla olması, HPV enfeksiyon bulaşını
ve maruziyetini artırmaktadır. Kombine oral kontraseptif Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine
başvuran hastalar içinden rastgele seçilmiş olan toplam
kullanımı HPV DNA transkripsiyonunu artırarak
225 hastanın, servikovajinal smear sonuçları retrospektif
neoplastik gelişime sebep olmaktadır.
olarak değerlendirildi. 225 hastanın 168’inde herhangi bir
Anahtar kelimeler: oral kontraseptifler, servikal
servikal premalign lezyona rastlanmazken, 57 hastada
intraepitelyal neoplazi, uterin servikal displazi
Servikal displazi gelişmesine etki eden risk
faktörlerinin değerlendirilmesi
Ayşe Didem Esen
SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile
Hekimliği Kliniği, İstanbul
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servikal premalign lezyonlardan (ASCUS, ASC-H, AGH,
LGSIL, HGSIL ve CIN) biri saptandı. Human papilloma
virus (HPV) pozitifliği saptanan hastalar kaydedildi.
Hastalara poliklinik ortamında, anket soruları
yöneltilerek evlenme yaşı, sigara kullanımı, partner sayısı,
eşin partner sayısı, parite, korunma yöntemi, oral
kontraseptif kullanımı, oral kontraseptif kullanma,
bırakma süreleri ve halen kullanımı gibi bilinen risk
faktörleri yönünden sorgulandı ve veriler kaydedildi.
İstatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı
ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı
sıra servikal displazi olan ve olmayan grupların
karşılaştırmasında bağımsız t testi, nitel verilerin
karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanıldı. Göreceli
orantı (OR) hesaplandı. Servikal displaziyi etkileyen
faktörleri belirlemede logistik regresyon analizi kullanıldı.
Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde, %95 lik güven
aralığında değerlendirildi.
Bulgular
Toplam 225 katılımcıdan 168’inde servikal
premalign lezyon yoktu, 57’sinde ise servikal premalign
lezyonlardan herhangi biri (ASCUS, ASC-H, LGSIL,
HGSIL ve CIN) saptanmıştı. Katılımcıların %22,7’si 30 yaş
altında, %49,3’ü 31-45 yaş arasında, %28’i ise 45 yaş
üzerindeydi. %66,2’si sigara kullanmıyor, %33,8’i sigara
kullanıyordu. %7,10’u HPV(+) iken %92,9’u HPV(-) idi.
%62,1’i hayatında hiç KOK preparatı kullanmamış,
%37,9’u hayatında bir dönem en az altı ay KOK preparatı
kullanmıştı. %91,6’sı halen KOK preparatı kullanmazken,
%8,4’ü ise halen KOK preparatı kullanıyordu. Servikal
premalign lezyonu olan ve olmayan grupların yaş
ortalamaları arasında (p=0,804). evlenme yaşları
ortalamaları arasında (p=0,599), eşinin partner sayısı
ortalamaları arasında (p=0,257), parite ortalamaları
arasında (p=0,544), abortus ortalamaları arasında
(p=0,527), KOK kullanma süresi ortalamaları arasında
(p=0,725), KOK bırakma süresi ortalamaları arasında
(p=0,229) istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gözlenmezken, servikal premalign lezyonu olan grubun
partner sayısı ortalaması servikal premalign lezyonu
olmayan gruptan istatistiksel olarak anlamlı derecede
yüksek bulundu (p=0,022).
Logistik regresyon analizi sonucunda sigara
kullanımı, HPV pozitifliği, partner sayısı, KOK prepartı
kullanımı istatistiksel olarak servikal displazi gelişim riski
açısından anlamlı bulunurken, eşin partner sayısı, parite,
abort, KOK kullanma ve bırakma süreleri ve halen KOK
kullanımının olması anlamlı bulunmadı. Sigara içmenin
riski 1,198 (p=0.015, %95 GA 0,64-2,24), partner sayısının
yüksek olmasının riski 2,228 (p=0,032, %95 GA 0,13736,158), HPV pozitif olmasının riski 4,796 (p=0,004, %95
GA 2,33-9,936), KOK prepartı kullanımının riski 1,7
(p=0,012, %95 GA 0,513-5,638) bulundu.
Sonuç
Servikal displazi çoğunlukla skuamokolumnar

bileşkede meydana gelmektedir. Servikal bölgede epitel
yapısını bozan çeşitli kimyasal, mekanik etkenler servikal
prekanseröz lezyonlara yol açmaktadır. Seksüel geçişli
HPV enfeksiyonu servikal displazilerin oluşumunda
kritik rol oynamaktadır. Yaşam boyu edinilen cinsel
partner sayısının fazla olması, HPV enfeksiyon bulaşını
ve maruziyetini artırmakta ve böylece servikal displazi ve
neoplazi gelişim riski artmaktadır. Kombine oral
kontraseptif kullanımında ise östrojen ve steroid
hormonlar servikal hücrelere etki etmekte, HPV DNA
transkripsiyonunu artırarak neoplastik gelişime sebep
olmaktadır. Sigara kullanımının ise kimyasal etkileri
nedeniyle servikal hücrelerde neoplastik değişiklikler
oluşturduğu söylenebilir ve bağımsız bir risk faktörü
olarak kabul edilebilir. HPV enfeksiyonu diğer faktörlerle
de etkileşmekte ve servikal neoplastik değişikliklerin en
önemli etkeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
[Abstract:0223]
Sigara Bırakmanın Tam Kan Sayımı ve Vitamin B12
Değerleri Üzerine Etkisi
Burcu Kayhan Tetik
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim
Dalı, Malatya
AMAÇ: Sigara; içerdiği 4.000’den fazla zehirli kimyasal
madde nedeniyle önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak
kabul edilmektedir. Çalışmada sigarayı bırakan bireylerin
bir ay sonraki tam kan sayımı ve vitamin B12 seviyelerine
bakarak sigarayı bırakmanın bu parametreler üzerine
etkisi olup olmadığını araştırmaktır.
YÖNTEM: Bu amaçla sigara bırakma polikliniğimize
Ocak- Aralık 2016 tarihleri arasında müracaat eden ve
TÜBATİS (Tütün Bağımlılığı Tedavi İzlem Sistemi)
üzerine kayıtlı 648 danışanın kayıtları retrospektif olarak
incelendi. Toplam 289 (%44,5) kişinin sigarayı bıraktığı
tespit edildi. Sigarayı bırakan bireylerden 167’sinin sigara
bırakma polikliniğimize müracaat gününden 10 gün
öncesine kadar sisteme kayıtlı tam kan sayımı (CBC) ve
Vit B12 değeri mevcuttu. Bu 167 bireyden sigarayı
bıraktıktan sonraki bir ay içinde de CBC ve Vit B12 değeri
mevcut olan 81 kişinin verileri SPSS 22 prog kullanılarak
incelendi. Tüm testlerde p˂0,05 istatistiksel olarak anlamlı
kabul edildi.
BULGULAR: Danışanların ortalama yaşları 34 yıl idi.
Sigara bırakmadan önceki ve sonraki hemoglobin (Hb)
değerleri karşılaştırıldığında Hb düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde azalma mevcuttu (p=0,006). Vit
B12 düzeyleri kıyaslandığında ise istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde artış mevcuttu (p˂0,001). Sigara
bırakmadan önce ve sonraki laboratuvar verileri Tablo
1’de verilmiştir.
SONUÇ: Çalışmamızda sigara içmenin bırakılmasıyla Hb
ve Vit B12 düzeylerinde düzelme olduğu ve yorgunluk
unutkanlık gibi şikayetlerinde azaldığı görülmüştür. Bu
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konuda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılarak elde
edilecek sonuçların sigara bırakma tedavilerinde
uyguladığımız motivasyonel görüşmelerde kullanılarak
toplum sağlığı hizmetlerine katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: sigara, hematolojik parametreler,
vitamin B12
Giriş
Sigarada; 4.000’den fazla zehirli kimyasal madde
olduğu bilinmektedir. Ayrıca sigara dumanının
akciğerlerde serbest oksijen radikalleri oluşturarak
mevcut hasarı hızlandırmakta ve insan sağlığını olumsuz
etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı sigara önemli bir
toplum sağlığı sorunu olarak değerlendirilmektedir.
Vücutta oluşan serbest oksijen radikalleri; doku
hasarlarından, kalp damar hastalıklarına, akciğer
hastalıklarından romatolojik hastalıklara kadar pek çok
kronik hastalığın patogenezinde yada progresyonunda
rol oynamaktadır (1). Sigara içimi ve sigara içme süresinin
uzamasıyla periferik kanda lökosit, eozinofil ve trombosit
sayısının arttığı ve sigaranın bırakılmasından 5 yıl sonra
kan değerlerinin normale döndüğü bilinmektedir (2).
Sigara katranında olan düşük molekül ağırlıklı
radikallerin, DNA kusuru, antioksidan etki gösteren
kobalamin (Vit B12) gibi vitamin seviyesinde azalma
yapıp, oksidatif stresin artırdığı sonuç olarak kanser
gelişimini hızlandırdığı tahmin edilmektedir (3).
Bu çalışmada sigarayı bırakan bireylerin bir ay
sonraki tam kan sayımı ve vitamin B12 seviyelerine
bakarak sigarayı bırakmanın bu parametreler üzerine
etkisi olup olmadığı araştırılmıştır.
Yöntem
İnönü üniversitesi TÖTM Sigara Bıraktırma
Polikliniğine Ocak- Aralık 2016 tarihleri arasında
müracaat eden ve bilgileri TÜBATİS (Tütün Bağımlılığı
Tedavi İzlem Sistemi) üzerine kayıtlı 648 bireyin sosyodemografik verileri ve sigara bırakmadan önceki ve
bıraktıktan bir ay sonraki tam kan ve vitamin B12
değerleri karşılaştırıldı. 648 bireyin 289’unun (%44,5)
sigarayı bıraktığı tespit edildi. Sigarayı bırakanlardan
167’sinin sigara bırakma polikliniğimize müracaat
gününden 10 gün öncesine kadar sisteme kayıtlı tam kan
sayımı (CBC) ve Vit B12 değeri mevcuttu. Bu 167
bireyden sigarayı bıraktıktan sonraki bir ay sonraki CBC
ve Vit B12 değeri mevcut olan 81 kişinin verileri alındı.
Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 22.0 for Windows
paket programı kullanıldı. Çalışmadaki nicel değişkenler
ortalama ± standart sapma, nitel değişkenler ise sayı ve
yüzde (%) olarak özetlendi. Analizlerde p≤0,05 değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Danışanların ortalama yaşları 34 yıl idi. Sigara
bırakmadan önceki ve sonraki hemoglobin (Hb) değerleri
karşılaştırıldığında Hb düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde azalma mevcuttu (p=0,006). Vit B12

düzeyleri kıyaslandığında ise istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde artış mevcuttu (p˂0,001). Sigara bırakmadan
önce ve sonraki laboratuvar verileri Tablo 1’de verilmiştir.
Sonuç
Çalışmamızda sigara içmenin bırakılmasıyla Hb
ve Vit B12 düzeylerinde düzelme olduğu ve yorgunluk
unutkanlık gibi şikayetlerinde azaldığı görülmüştür. Bu
konuda daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılarak elde
edilecek sonuçların sigara bırakma tedavilerinde
uyguladığımız motivasyonel görüşmelerde kullanılarak
toplum sağlığı hizmetlerine katkıda bulunmak
amaçlanmıştır.
Tablo 1. Olguların Sigara Bırakmadan ve Bıraktıktan
Sonraki Laboratuvar Verileri
n
Sigara
Sigara
p
bırakma
bırakma
öncesi
sonrası
Hb
81 15,0 (10,314,7 (9,40,006
(mg/dL)
18,2)
18,0)
Platelet
81 259,0(157,0257,0
0,803
543,0)
(140,0473,0)
Vit B12
80 205,0 (123,0260,0
<0,001
445,0)
(130,0504,0)

Kaynaklar
1. Smith C J, Ogden M W. Tobacco smoke and
atherosclerosis progression. JAMA. 1998;280:32-3.
2. Smith C J, Steichen T J, Fischer T H. Platelet
aggregation in cigarette smokers. Inhal. Toxicol.
1998;10:765-93.
3. Cemeli E, Baumgartner A, Anderson D. Antioxidants
and the Comet assay. Mutat Res 2009;681:51–67.
[Abstract:0224]
Gebelerin Gebelikte Yapılan Tarama Testleri
Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışlarının
İncelenmesi
Dilek Kuşaslan Avcı, Ercan Öner
Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği
Anabilim Dalı, Van
AMAÇ: Çalışmamızın amacı gebelerin gebelikte yapılan
tarama testleri hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını
incelemekti.
YÖNTEM: Çalışmamız Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları
ve Doğum polikliniği ve servisinde takip ve tedavi edilen
toplam 313 gebe üzerinde yapıldı. Çalışmamız 57 sorudan
oluşan anket formu hastalarla yüz yüze görüşme metodu
ile doldurularak yapıldı. Gebelerin sosyodemografik
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özellikleri, gebelikte yapılan tarama testleri hakkındaki
bilgileri ve testler hakkındaki düşünceleri incelendi.
BULGULAR: Gebelerin %39,3'nün kendi kan grubunu,
%65,8'inin eşinin kan grubunu bilmediği, %20,1'inin Rh
uygunsuzluğu hakkında bilgisi olmadığı ve Rh
uygunsuzluğu olanların %23,3'ünün Rh uygunsuzluğu
için ne zaman enjeksiyon yapılması gerektiğini bilmediği
görüldü. Gebeliği planlı olanlarda ve eğitim durumu ile
gelir durumu arttıkça Rh uygunsuzluğu hakkında bilgisi
olanların oranında da artış bulundu. Gebelerin %24'ünün
ikili tarama testini, %67,1'inin üçlü tarama testini,
%22'sinin gestasyonel diyabetes mellitusu ve %71,6'sının
da TORCH grubu enfeksiyonlarını duymadığı saptandı.
İlgili testleri duyan katılımcıların gebeliği süresince
%50'sinin OGTT'yi, %61,2'sinin ikili tarama testini,
%65,4'ünün üçlü tarama testini yaptırmayacağı saptandı.
Katılımcıların %39,7'sine TORCH enfeksiyonlarının
bakılmadığı, %25'inin de bakılıp bakılmadığını bilmediği
saptandı. OGTT yaptırmayanların %25'inin, ikili tarama
testini yaptırmayanların %16,9'unun, üçlü tarama testini
yaptırmayanların %28,6'sının ve TORCH enfeksiyonlarına
bakılmayanların ise %76,2'sinin doktor tarafından
kendilerine söylenmediğinden dolayı yaptırmadığı
belirlendi.
SONUÇ: Gebelerin tarama testleri hakkında yeterince
bilgi sahibi olmadıkları, bilgi sahibi olanların bir kısmının
da yanlış bilgi sahibi olduğu görüldü. Tarama testlerini
yaptırma oranları düşük bulundu. Özellikle birinci
basamak sağlık çalışanlarının gebeleri tarama testleri
hakkında bilgilendirmek için daha duyarlı olmaları
sağlanmalıdır. Doğurganlık çağındaki kadınların
gebelikte yapılan tarama testlerine yönelik seminer,
broşür, televizyon programları ile bilgi düzeyleri
arttırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: gebelik, tarama testleri, tutum

Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniği ve
servisinde takip ve tedavi edilen toplam 313 gebe
üzerinde yapıldı. Çalışmamızda 57 sorudan oluşan anket
formu hastalarla yüz yüze görüşme metodu ile
doldurularak yapıldı. Gebelerin sosyodemografik
özellikleri, gebelikte yapılan tarama testleri hakkındaki
bilgileri ve testler hakkındaki düşünceleri incelendi.
Bulgular
Katılımcıların yaş ortalamasının 26,86±5,761
(min:19, maks:43), ortalama evlilik süresinin 6,85±6,063
(min:1, maks:26) yıl, ortalama gebelik haftasının
23,83±11,256 (min:5, maks:40) olduğu belirlendi.
Katılımcılardan %13,4'ünün (n=42) okur yazar olmadığı,
%94,2'sinin (n=295) ev hanımı olduğu, %23'ünün (n=72)
gelirinin giderinden az olduğu, %2,9'unun (n=9) sosyal
güvencesinin olmadığı saptandı.
Katılımcıların %46,3'ünün (n=145) gebelik
takiplerinde tarama testlerinin yapılmasının gerekli
olduğunu, %15'inin (n=47) gerekli olmadığını,
%38,3'ünün (n=120) ise fikri olmadığı tespit edildi. Geliri
giderinden az olanların %42,3'ü (n=30), geliri giderine eşit
olanların %46,2'si (n=61), geliri giderinden fazla olanların
ise %49,1'inin (n=53) gebelikte tarama testlerinin
yapılmasını gerekli gördüğü belirlendi (p=0,008).
Gebelikte tarama testlerini gerekli gören
katılımcıların oranı okur yazar olmayanlarda %26,2
(n=11), okur yazar olanlarda %35,7 (n=20), ilkokul
mezunlarında %54,4 (n=43), ortaokul mezunlarında %44,4
(n=28), lise mezunlarında %48,8 (n=20), üniversite
mezunlarında ise %74,2 (n=23) olarak saptandı (p=0,000).

Tablo 1. Rh uygunsuzluğu olan katılımcıların Rh
uygunsuzluğunda ne zaman Anti D immunglobulin
enjeksiyonu yapılacağına dair bilgileri (n:30) (*"n"bazı
katılımcıların birden fazla şıkkı işaretlemelerinden dolayı
büyüktür)
Giriş
Rh uygunsuzluğu
n
%
Tarama testleri sağlam bireyler arasındaki belli
için ne zaman
bir hastalık veya anomali için yüksek riskli grubu
enjeksiyon yapılır?
saptamak amacı ile kullanılan testlerdir. Bu nedenle kolay
28.haftada
14
46,7
uygulanabilir, güvenilirlikleri yüksek ve maliyetleri
Doğumdan sonra
13
43,3
düşük olmalıdır. Gebelikte yapılan tarama testlerinin
Kanama olursa
7
23,3
hedefi anomalili fetusları ve hastalıkları mümkün olduğu
Bilmiyorum
7
23,3
kadar erken döneminde saptamak ve aileyi
bilgilendirmektir. Bu testler: Rh uygunsuzluğu, TORCH
Gebelerin %39,3'nün kendi kan grubunu,
enfeksiyonları taraması, ikili tarama testi, üçlü tarama
%65,8'inin eşinin kan grubunu bilmediği, okur yazar
testi, GDM taraması.
olmayanların %73,8'i (n=31) kendi kan grubunu
Amaç
bilmezken okur yazar olanlarda %50,9 (n=29), ilkokul
Çalışmamızda gebelerin gebelikte yapılan tarama mezunlarında %50,6 (n=40), ortaokul mezunlarında %25,4
testleri (Rh uygunsuzluğu, TORCH enfeksiyonları
(n=16), lise mezunlarında %12,2 (n=5), üniversite
taraması, ikili tarama testi, üçlü tarama testi, GDM
mezunlarında ise %6,5 (n=2) olarak saptandı (p=0,000).
taraması) hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını
Gebelerin %20,1'inin Rh uygunsuzluğu hakkında bilgisi
incelemeyi ve gebeleri bu testler hakkında bilgilendirmeyi olmadığı ve Rh uygunsuzluğu olanların %23,3'ünün Rh
amaçladık.
uygunsuzluğu için ne zaman enjeksiyon yapılması
Yöntem
gerektiğini bilmediği görüldü (Tablo 1). Gebeliği planlı
Çalışmamız Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp
olanlarda ve eğitim durumu ile gelir durumu arttıkça Rh
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uygunsuzluğu hakkında bilgisi olanların oranında da
artış bulundu.
Gebelerin %24'ünün ikili tarama testini,
%67,1'inin üçlü tarama testini, %22'sinin gestasyonel
diyabetes mellitusu ve %71,6'sının da TORCH grubu
enfeksiyonlarını duymadığı saptandı. İlgili testleri duyan
katılımcıların gebeliği süresince %50'sinin OGTT'yi,
%61,2'sinin ikili tarama testini, %65,4'ünün üçlü tarama
testini yaptırmayacağı saptandı. Katılımcıların %39,7'sine
TORCH enfeksiyonlarının bakılmadığı, %25'inin de
bakılıp bakılmadığını bilmediği saptandı.
OGTT yaptırmayanların %25'inin, ikili tarama
testini yaptırmayanların %16,9'unun, üçlü tarama testini
yaptırmayanların %28,6'sının ve TORCH enfeksiyonlarına
bakılmayanların ise %76,2'sinin doktor tarafından
kendilerine söylenmediğinden dolayı yaptırmadığı
belirlendi.
Tartışma
Gebeliğin saptanmasından itibaren düzenli
aralıklarla yapılacak olan gebelik kontrolleri, gebelikte
karşılaşılabilecek risklerin erken dönemde tanınması,
ciddi sonuçlar gelişmeden önlenmesi veya tedavi
edilmesine olanak sağlar.

gebelerin % 21,6’sının kendi kan grubunu bilmediği, %
29,2’sinin eşinin kan grubunu bilmediği saptanmıştır (3).
Çalışmamızda ise gebelerin %39,3'nün kendi kan
grubunu, %65,8'inin eşinin kan grubunu bilmediği
saptandı. Bizim oranlarımızın yüksek oluşunun nedeni
gebelerimizin eğitim düzeyinin düşük olmasına
bağlanmıştır.
Güncel veriler GDM taraması ve tedavisi
sayesinde pek çok gebelik komplikasyonunun
azaltılabildiğini ve perinatal sonuçların iyileştirilebildiğini
bildirmektedir . Türkiye’de yapılan bir çalışmada
gebelerin %64,4'ünün OGTT hakkında bilgisi olduğu,
%51,2'sinin gebelikte OGTT'nin yapılması gerektiğini
düşündüğü saptanmıştır (3). Bizim çalışmamızda ise
gebelerin %44,3'ünün OGTT'nin niçin yapıldığını bildiği,
%52,8'inin OGTT'nin yapılması gerektiğini düşündüğü
saptandı.
Bir diğer çalışmada gebelerin %70,3'üne OGTT
yapıldığı belirtilmiştir (4). Bizim çalışmamızda ise
gebelerin %25'ine OGTT yapıldığı ve %25'inin de OGTT
yaptıracağı saptandı. OGTT yaptırma oranlarımız
literatüre göre düşük bulundu.Bunun nedeni
gebelerimizin OGTT ye ilişkin yanlış bilgiye sahip
olmaları ve gebelerimizin eğitim seviyesinin düşük oluşu
Tablo 2. Katılımcılardan şeker yükleme testini duyup
olabilir. Zira gebelerimizin OGTT yaptırmama
yaptırmayan gebelerin bu testleri neden
nedenlerinin başında bebeğe zarar verme korkusu olduğu
yaptırmadıklarına veya yaptırmak istemediklerine dair
belirlenmiştir.
verdikleri cevaplar
Sonuç
OGTT (şeker yükleme testini)
n
%
• Gebelerin tarama testleri hakkında yeterince bilgi
niçin yaptırmadınız veya
sahibi olmadıkları, bilgi sahibi olanların bir kısmının
yaptırmak istemediniz?
da yanlış bilgi sahibi olduğu görüldü.
Bebeğime zarar verebilir
33
28,44
• Tarama testlerini yaptırma oranları düşük bulundu.
Söylenmedi
29
25,0
• Özellikle birinci basamak sağlık çalışanlarının
Gerek görmedim
13
11,20
gebeleri tarama testleri hakkında bilgilendirmek için
daha duyarlı olmaları sağlanmalıdır.
Gestasyonel diyabet hastasıyım
7
6,03
Kan şekeri takiplerim normal
7
6,03
• Doğurganlık çağındaki kadınların gebelikte yapılan
tarama testlerine yönelik seminer, broşür, televizyon
Gidemedim
6
5,17
programları ile bilgi düzeyleri arttırılmalıdır.
Şeker yüklemesi nedeniyle şeker
5
4,31
Kaynaklar
hastası olabilirim
1. Berkman S., Has R. Doğum Bilgileri. Düşük Riskli
Doktor önermedi
5
4,31
Gebelerde Antenatal Tarama Testleri. Nobel Tıp
Prof.Dr.Canan Karatay
3
2,58
Kitapevleri 2004;29-3.
önermediğinden
2. Canbaz S., Sünter A. T., Süren C., Pekşan Y. Kadın
Mide intoleransım olduğundan
3
2,58
sağlık çalışanlarının doğurganlık özellikleri, gebelik ve
Eşim istemiyor
2
1,72
doğum sonu dönemdeki çalışma koşulları. Kocatepe
Çocuğu doğurmak
2
1,72
Dergisi 2005;6:39-44.
istemediğimden
3.Ergün P, Köken GN, Coşar E, Şahin FK, Tolga Arıöz D,
Yılmazer M. Gebelerin üçlü tarama testi ve gebelikte
Gebelikte her an kanama olabilir. Gerek bu
yapılan diğer testler hakkındaki bilgi düzeyinin
nedenle, gerekse Rh uyuşmazlığını belirlemek amacıyla
ölçülmesi.Koruyucu hekimlik bülteni 2011;10(4):403-8.
tüm gebelerde ve eşlerinde ilk antenatal kontrol sırasında 4.Coşkuner Potur D, Yiğit F, Çıtak Bilgin N. Anne
ABO/Rh grubu istenmelidir (1). Canbaz ve arkadaşlarının adaylarının fetal sağlığı değerlendiren testlere
kadın sağlık çalışanları üzerine yaptıkları çalışmasında
yaklaşımının kalitatif incelenmesi. Maltepe Üniversitesi
gebelerin %1,9’u kendisinin kan grubunu bilmediği,
Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009;2:3.
%4,8’i eşinin kan grubunu bilmediği saptanmıştır (2).
Ergün ve arkadaşlarının toplumdaki çalışmasında
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bağlı gelişebilir. Ürat taşıma mekanizmaları ürat
transporter 1 (URAT1) ve glukoz transport 9 (GLUT9)
olarak bilinmektedir. URAT1 aynı zamanda SLC22A12 ve
Hipoürisemi Prevalansı, Olası Nedenleri Ve Klinik
GLUT9 da SLC2A9 olarak bilinir. URAT1 ve GLUT9
Sonucu
meydana gelen bazı mutasyonlar herediter renal
Can Hüzmeli
hipoürisemiye yol açabilir (2,3).
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi,
Yöntem
Kahramanmaraş
Çalışma Ocak 2016-Aralık 2017 tarihleri arasında
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir hastanesinde yapıldı.
AMAÇ: Hiporürisemi genellikle serum ürik asit
Çalışmaya serum ürik asit seviyesi bakılan hastalar alındı.
seviyesinin <2,0 mg/dL olarak tanımlanır.
Hipoürisemi serum ürik asit seviyesi 2mg/dl altında
Hipoüriseminin, semptomu yoktur ve genellikle tedavi
gerektirmez. Fakat klinik olarak nefrolitiyazis ve egzersiz olarak tanımlandı. Serum ürik asit seviyesi <2mg/dl olan
sonrası akut böbrek hasarına yol açabilir. Hipoüriseminin bireylerin dosyaları taranarak biyokimya parametreleri
değerlendirildi, tanıları ve tedavileri not edildi. Ayrıca
malignensi gibi olası birçok nedeni bulunmaktadır. Bu
hipoürisemi saptanan hastalarda böbrek taşını
çalışmada hipoürisemi prevalansı ve olası nedenleri ile
değerlendirmek için renal ultrasonları değerlendirildi.
klinik sonuçlarını araştırmayı amaçladık.
İstatistik; temsili serum ürik asit seviyeleri gibi
YÖNTEM: Çalışmayı, Ocak 216- Aralık 2017 tarihleri
sürekli
değişkenler,
ortalama değerler olarak ifade edildi.
arasında Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir hastanesine
Hipoürisemi ile birlikte olan hastalıklar ve nefrolitiyazis
başvuran ve serum ürik asit seviyesi bakılan hastalar
gibi değişkenler frekanslar şeklinde değerlendirildi.
alındı. Serum ürik asit seviyesi <2 mg/dl olan bireylerin
İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul edildi. Tüm
dosyaları taranarak, tanıları ve tedavileri not edildi.
istatistiksel analizler, SPSS 20.0 sürümü (IBM Co.,
Ayrıca hipoürisemi saptanan hastalar nefrolitiyazis
Armonk, NY, ABD) kullanılarak gerçekleştirildi.
açısından renal ultrasonları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 59755 hasta alındı. Genel Bulgular
Çalışmaya toplam 59755 hasta alındı. Hastaların
hipoürisemi prevalansı %0,88 (531/59755) olarak tespit
yaş ortalaması 48,27±17,7(18-99) tespit edildi.
edildi. Hipoürisemi prevalansı, poliklinik hastalarında
%0,74 (365/49286) iken hastanede yatan hastalarda %1,58 Hipoüriseminin prevalansı %0,88 (531/59755) saptandı.
Hipoürisemi prevalansı hastanede yatan hastalarda %1,58
(166/10469) olarak saptandı. Hipoürisemi saptanan
(166/10469), poliklinik hastalarında %0,74 (365/49286)
hastaların %77,9 (414 olgu) kadın iken % 22,0 (117 olgu)
tespit edildi. Hipoürisemi saptanan hastaların %77,9’u
erkek olgudan oluştu. Kadınlar arasında hipoürisemi
kadın ve %22,0’si erkekti. Kadınlar arasında hipoürisemi
sıklığı %1,06 (414/38818), erkekler arasında ise %0,55
sıklığı %1,06 (414/38701), erkekler arasında ise %0,55
(117/20937) olarak saptandı. Muhtemel nedenleri
(117/21054) saptandı. Hipoürisemi prevalansı yatan
arasında malignensi, diyabetes mellitus, hipertansiyon,
hastalarda ve kadınlarda daha yüksek saptandı.
gebelik, intrakranial patoloji, konnektif doku hastalıkları
Çalışmamızda hipoüriseminin muhtemel nedenleri ve
ve ilaçlar saptandı. Klinik olarak, akut böbrek hasarı,
eşlik eden hastalıklar Tablo 1’de verildi.
kronik böbrek hastalığı, hiponatremi ve nefrolitiyazis
Toplam 58 (%10,9) hastada ilaç kullanımı
saptandı. Toplam 114 olguda herhangi bir patoloji veya
mevcuttu (%5,5 anjiotensin konverting enzim veya
ilaç kullanımı yoktu.
anjiotensin reseptor bloker, %1,9 asetilsalisilik asit, %1,5
SONUÇ: Sonuç olarak hipoürisemi prevalansı %0,88
allopürinol, %1,1 warfarin, %0,8 anjiotensin konverting
saptandı. Yatan hastalarda ve kadınlarda daha yüksek
enzim+asetilsalisilik asit ve %0,2 anjiotensin konverting
saptandı. Herediter renal hipoürisemi, proksimal
enzim+warfarin).
tübülden ürik asit emiliminin bozukluğu sonucu
Akut böbrek hasarı toplam 22 (%4,1) hastada
gelişmektedir. Bu hastalık akut böbrek hasarı ve
tespit edildi. Bu hastalar arasında üç olguda daha
nefrolitiyazis yol açabildiğinden dolayı, hipoürisemi
önceden herhangi bir hastalığı yoktu, diğer hastalarda ek
önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: hipoürisemi, malignensi, nefrolitiyazis hastalıklar mevcuttu (diyabet, hipertansiyon,
serebrovasküler hastalık, tümör, alzheimer). Kronik
böbrek hastalığı sıklığı %1,7 saptandı. Nedenleri arasında
Giriş
iki hastada izole kronik böbrek hastalığı, diğer hastalarda
Hipoürisemi genellikle serum ürik asit
ek hastalıklar mevcuttu (diyabet, anemi, hipertansiyon,
seviyesinin 2,0 mg/dL'nin altında olması olarak
tanımlanır. Hipoüriseminin tanınabilir semptomu yoktur malignensi, koroner arter hastalığı). Hiponatremi toplam
12 (%2,3) hastada tespit edildi, üç hastada izole
ve bu nedenle tedavi gerektirmez. Bununla birlikte
hiponatremi diğer hastalarda ek hastalıklar mevcuttu
birincil veya ikincil tubülopati ve diğer altta yatan
durumlarla ilişkili olabileceğinden dolayı dikkat edilmesi (anemi, diyabet, tümör, serebral palsi). Nefrolitiyazis
toplam 13 (%2,4) olguda saptandı, beş hastada daha
gereken bir biyokimyasal bulgudur (1). Hipoürisemi
önceden herhangi bir patoloji yoktu, diğer hastalarda ek
genetik mutasyonlar veya tıbbi hastalıklara ve ilaçlara
[Abstract:0227]
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hastalıklar mevcuttu (anemi, diyabet, hipertansiyon,
tümör).
Tablo 1. Hipoüriseminin muhtemel nedenleri ve
hastalıkları
Muhtemel neden
Anemi
% 14,3
(76)
Tumör
%11,9
(63)
Diabetes mellitus
%10,2
(54)
Gebelik
% 9,8 (52)
Anemi+Gebelik
%2,6 (14)
Hipertansiyon
%4 (21)
Anksiyete
%5,1 (27)
Diyabetes mellitus +hipertansiyon
%2,4 (13)
Diyabetes mellitus+anemi
%2,4 (13)
Diyabetes mellitus+kanser
%1,3 (7)
Anksiyete+anemi
%1,7 (9)
Kollojen doku hastalıkları
%2,3 (12)
Serebrovasküler hastalık
%2,1 (11)
Epilepsi
%1,3 (7)
Yanık
%1,1 (6)
İntrakranial patoloji
%0,94 (5)
Hipertansiyon+koroner arter hastalığı
%0,6 (3)
Hipotiroidi
%0,6 (3)
Diyabetes
%0,4 (2)
mellitus+Hipertansiyon+Koroner arter
hastalığı
Diyabetes mellitus+Koroner arter hastalığı %0,4 (2)
Diyabetes mellitus+Hipertansiyon+anemi %0,4 (2)
Alzheimer
%0,4 (2)
Diyabetes mellitus+Serebrovasküler
%0,4 (2)
hastalık
Hipertansiyon+Serebrovasküler hastalık
%0,4 (2)
İzole akut böbrek hasarı
%0,56 (3)
İzole nefrolitiyazis
%0,94 (5)
İzole kronik böbrek hastalığı
% 0,4(2)
İzole hiponatremi
%0,56 (3)
İdiyopatik
%19,3
(103)
Diğerleri
% 1,31(7)
Tartışma
Çalışmamızda hipoürisemi prevalansı %0,88
tespit edildi (hastanede yatan hastalarda %1,58, poliklinik
hastalarında %0,74). Hipoürisemi hastanede yatan
hastalarda ve kadınlarda daha yüksek saptandı. Son ve
arkadaşlarının yaptığı çalışmada, hipoürisemi prevelansı
%1,39 (424/30757) bulunmuştur. Hipoürisemi tespit
edilen hastaların %68,4’ü kadındı. Hipoürisemi prevalansı
yatan hastalarda %4,14 (299/7.222), poliklinik
hastalarında %0,53 (125/23.534), erkek hastalarda %1,03%
(134/13.032) ve kadın hastalarda %1,64 (290/17.725) tespit

edilmiştir (4). Türkiye’de yapılan bir çalışmada
hipoürisemi prevalansı %0,51 saptanmıştır (5). Japonya’da
yapılan çalışmada (hipoürisemi ≤2 alınmış), hipoürisemi
prevalansı Tokyo’da %0,191 (hipoürisemi prevalansı
kadınlarda %0,310 ve erkeklerde %0,068), Yonago’da
%0,579 (hipoürisemi prevalansı kadınlarda %1,237 ve
erkeklerde %0,318) tespit edilmiştir. Kadınlarda
hipoürisemi prevalansı erkeklerden 4 kat daha fazla
bulunmuştur (6).
Herediter renal hipoürisemi; hipoürisemi ve
artmış fraksiyonel ürik asit atılımı (>%10) olanlarda akla
gelmelidir. Herediter renal hipoürisemi klinik olarak
nefrolitiyazise ve egzersiz sonrası akut böbrek hasarına
yol açabilir (7). Herediter ksantinüri; ksantin
dehidrogenaz enzim eksikliği sonucu gelişmektedir.
Otozomal resesif geçer. Enzim eksikliğinde ksantin ve
hipoksantin ürik asite yıkılamaz. Ksantin dehidrogenaz
enzim eksikliği tip 1 ksantinüri olarak adlandırılır. Tip 2
ksantinüri hem ksantin dehidrogenaz hem de aldehit
oksidaz eksikliği sonucu gelişir. Klinik olarak hematüri,
üriner yol enfeksiyonları, nefrolitiyazis, akut böbrek
hasarı, kristallüri ve kronik böbrek hastalığı ile
sonuçlanabilir. İdrar ve kanda hipoksantin ve ksantinin
artışı olur. Ayrıca hastalarda hipoürisemi ve
hipoürikozüri gelişir (8).
Çalışmamızda akut böbrek hasarı %4,1, kronik
böbrek hastalığı %1,7, hiponatremi %2,3 ve nefrolitiyazis
sıklığı %2,4 saptandı. Japonya’da yapılan çalışmada
nefrolitiyazis %1,2, böbrek hastalığı %2,3, depresyon %1,2
saptanmıştır (6). Böbrek fonksiyonları ile hipoürisemi
arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada, erkeklerde
hipoürisemi azalmış renal fonksiyonları ile ilişkili
saptanmış fakat kadınlarda böyle bir ilişki saptanmamıştır
(9).
Sonuç
Sonuç olarak hipourisemi araştırmacılar
tarafından nadiren ilgi görmüştür. Fakat hipoürisemi
klinik olarak nefrolitiyazis ve egzersiz sonrası akut böbrek
hasarına yol açabilmektedir.
Kaynaklar
1. Esparza Martin N, Garcia Nieto V. Hypouricemia and
tubular transport of uric acid. Nefrologia. 2011;31:44-50.
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were 155 obese (BMI>30) patients between 29-74 years of
age with a mean age 46.95±8.88. Presence of hypertension,
dyslipidemia and diabetes mellitus (DM) were
significantly higher in postmenopausal patients; p=0.001,
p=0.002 and p=0.027, respectively. In postmenopausal
patients (n=64), presence of MetS was significantly higher
according to ATP III criteria (p=0.028).
CONCLUSION: In postmenopausal obese patients, when
ATP III criteria were evaluated, presence of MetS was
found higher than the premenopausal obese patients.
Hypertension, dyslipidemia, DM existed more in
postmenopausal patients. We conclude that menopause is
a risk factor for MetS and cardiovascular diseases. The
comprehensive approach concept in family medicine
applies in screening postmenopausal obese women for
MetS.
Keywords: metabolic syndrome, hypertension, obesity,
menopause
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AMAÇ: Kronik hastalıkların yönetiminde ana amaç,
fonksiyonların düzeyinin aynı kalması veya iyileşmesini
sağlayarak yaşam kalitesinin yüksek tutulmasıdır. Bu yaş
grubunda koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin yanı sıra
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
özellikle bakım ve rehabilitasyon hizmetleri de oldukça
önemlidir. Çalışmamız 65 yaş ve üstü hastalarımızın fizik
AIM: Obesity is a risk factor for metabolic
tedavi hastanesine başvurma tanılarının incelenmesi ve
syndrome(MetS). Insulin resistance, type II diabetes
birinci basamak sağlık hizmet sunumu açısından
mellitus, hypertension and dyslipidemia are components değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
of MetS which is also a risk factor of cardiovascular
YÖNTEM: Çalışmamız 01 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri
diseases. In this study, we aimed to investigate the
arasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
association of menopause status and components of
polikliniklerine başvuran 65 yaş ve üstü hastaların
metabolic syndrome in obese patients.
elektronik kayıtları retrospektif olarak incelenerek
METHODS: Patients admitted to obesity outpatient clinics yapıldı. Yaş grupları 65-74 yaş, 75-84 yaş ve 85 yaş ve üstü
of our hospital were included in the study.
olarak gruplandırıldı. 14.07.2016 tarihli Sağlık uygulama
Sociodemografic properties, menopause status,
tebliğinin fizik tedavi ve rehabilitasyon tanı grupları
comorbidities, medications, antropometric measurements listesine göre başvuran hastaların tanıları A, B, C, D
and laboratory values present at the time of admission
olarak gruplandırıldı.
were recorded. Body compositon and body mass index
BULGULAR: Çalışmaya toplam 3920 hasta alındı. Bu
(BMI) were analyzed by Tanita BC 418. MetS components hastaların 2392’si (%61) kadın, 1528’i (%39) erkekti. Fizik
of patients were evaluated according to National
tedavi ve rehabilitasyon hastalıkları arasında
Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel III rehabilitasyon tedavisi alan hastaların tanılarına göre bel
(NCEP-ATP III) criteria. Presence of MetS and
bölgesi hastalıkları %17 ile ilk sırada saptandı. Benzer
components were compared in premenopausal and
şekilde diz bölgesi hastalıkları tanılarının oranı %15,8 iken
postmenopausal obese patients.
hastaların toplamda %46,4’ünde bu tanı saptandı. Sağlık
RESULTS: In this cross-sectional analytical study, there
uygulama tebliğinin fizik tedavi ve rehabilitasyon tanı
2

44

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
grupları listesindeki gruplandırmalara göre A tanı
grubunun oranı %7,5 (n:522), B tanı grubu oranı %1,5
(n:107), C tanı grubunun oranı %22,5 (n:1556) olarak
saptandı. A ve B tanı grupları değerleri yatan hasta ve
poliklinik hastalarına göre istatistiksel olarak farklılık
göstermemekteydi (p:0,375; p:0,400). C ve D tanı grupları
değerleri ise poliklinik hastalarında istatistiksel olarak
daha yüksek elde edilmişti (p<0,001).
SONUÇ: Kronik hastalıkların oldukça sık görülebildiği,
ağrı gibi kronik kas iskelet sistemi şikayetleri olan
özellikle bu yaş grubundaki hastalarımızın tekrarlayan ve
farklı bölümlerdeki başvurularının azaltılması ve
dolayısıyla kullanılan ilaç miktarının en aza indirilmesi
gerekmektedir. Birinci basamak sağlık hizmeti
sunumunda hastalarımız, kas iskelet sistemi şikayetleriyle
ilgili bilinçlendirilmeli, tedavi ile ilgili rehberlik edilerek
ihtiyaç durumunda fizik tedavi ve rehabilitasyon
merkezlerine yönlendirilmelilerdir. Bu süreçde özellikle
aile hekimleri tarafından ağrıyla mücadele etmeleri
konusunda destek sağlanmasının, bu yaş grubu
hastalarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi açısından
önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: birinci basamak, kas-iskelet sistemi
hastalıkları, yaşlı

Ayaktan ve yatarak tedavi alan hastalara verilen
fizik tedavi modalitelerinin ne olduklarına dair bilgilerin
tamamına sistemsel olarak ulaşılamadı. Ancak verilen
banyo tedavilerinin tamamına ulaşılabildiği için
değerlendirmelerde kullanıldı. Rehabilitasyon A, B ve C
gruplarını kapsayan hastalıklar için uygulanmıştır. D
grubu kapsayan hastalıklar için hastalara çeşitli fizik
tedavi modalitelerini içeren tedavi seansları
uygulanmıştır. Ayrıca D grubu hastalara bu tedavi
yanında ev programı şeklinde egzersiz önerilmiştir.
Rehabilitasyon içeriği hastalık tanısına ve hastanın
fonksiyonel durumuna göre hekim ve fizyoterapist
tarafından yapılan değerlendirme sonrası karar
verildiğinden ve rehabilitasyon süresince
değişebildiğinden detaylara sistemsel olarak ulaşılamadı.
Bulgular
Çalışmaya toplam 3920 hasta alındı. Çalışmaya
dahil edilen 65 yaş ve üstü 3920 hastanın 2392’si (%61)
kadın ve 1528’i (%39) erkek idi. 65-74 yaş arası kişi sayısı
2802 (%71,5), 75-84 yaş arası kişi sayısı 1024 (%26,1), 85
yaş ve üzeri kişi sayısı 94 (%2,4) idi. Hastaların yaş
ortalaması 72,2±5,3 yıl olarak saptandı.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalıkları
arasında tedavi alan hastaların tanılarına göre bel bölgesi
hastalıkları %17 ile ilk sırada saptandı. Bir hasta birden
Amaç
fazla tanıya sahip olabileceğinden hastaların %49,8’inde
Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı, çevresel faktörlere bel bölgesi hastalıkları tanısı olduğu tespit edildi. Benzer
uyum sağlama yetisinin giderek azalması olarak
şekilde diz bölgesi hastalıkları tanılarının oranı %15,8 iken
tanımlamakta, 65 yaş ve üstü kişileri yaşlı olarak kabül
hastaların toplamda %46,4’ünde bu tanı saptandı .
etmektedir. Ülkemizde de yaşlı kişi sayısı giderek
Sağlık uygulama tebliğinin fizik tedavi ve
artmaktadır. Yaşlanmayla birlikte kronolojik, sosyolojik,
rehabilitasyon tanı grupları listesindeki gruplandırmalara
biyolojik ve psikolojik boyutlu bir gerileme meydana gelir göre A tanı grubunun oranı %7,5 (n:522) , B grubu oranı
ve gelişen fonksiyonel kapasitedeki bu değişimler,
%1,5 (n:107), C grubunun oranı %22,5 (n:1556) olarak
kardiyovasküler, solunum ve metabolik fonksiyonlarda
saptandı. D tanı grubu en yüksek orana %68,4 (n:4732)
düşüşe neden olur. Kronik hastalıkların yönetiminde ana sahipti. Hastalar toplamda 2124 defa banyo tedavisi
amaç, fonksiyonların düzeyinin aynı kalması veya
almıştı. Banyo sayısı ortalama 6,8±4,9 (min:1; maks:27)
iyileşmesini sağlayarak yaşam kalitesinin yüksek
olarak yapılmıştı.
tutulmasıdır. Bu yaş grubunda koruyucu ve tedavi edici
A ve B tanı grupları değerleri yatan hasta ve
hizmetlerin yanı sıra özellikle bakım ve rehabilitasyon
poliklinik hastalarına göre istatistiksel olarak farklılık
hizmetleri de oldukça önemlidir. Çalışmamız 65 yaş ve
göstermemekteydi (p:0,375; p:0,400). C ve D tanı grupları
üstü hastalarımızın fizik tedavi hastanesine başvurma
değerleri ise poliklinik hastalarında istatistiksel olarak
tanılarının incelenmesi ve birinci basamak sağlık hizmet
daha yüksek elde edilmişti (p<0,001).
sunumu açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Sonuç
Yöntem
Kronik hastalıkların çoğunda olduğu gibi ağrı
Çalışmamız 01 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri
gibi kronik kas iskelet sistemi şikayetleti olan özellikle bu
arasında Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim ve
yaş grubundaki hastalarımızın tekrarlayan ve farklı
Araştırma Hastanesi polikliniklerine başvuran 65 yaş üstü bölümlerdeki başvurularının azaltılması ve dolayısıyla
hastaların elektronik kayıtları retrospektif olarak
kullanılan ilaç miktarının en aza indirilmesi
incelenerek yapıldı. Etik kurul onayı alındıktan sonra,
gerekmektedir. Birinci basamak sağlık hizmeti
başvuran hastaların klinik tanıları, yaşı, cinsiyeti ve
sunumunda hastalarımız, kas iskelet sistemi
başvuru tarihleri elektronik veri tabanından alındı. Yaş
şikayetleriyle ilgili bilinçlendirilmeli, tedavi ile ilgili
grupları 65-74 yaş, 75-84 yaş ve 85 yaş ve üstü olarak
rehberlik edilerek ihtiyaç durumunda fizik tedavi ve
gruplandırıldı. 14.07.2016 tarihli Sağlık uygulama
rehabilitasyon merkezlerine yönlendirilmelilerdir. Bu
tebliğinin fizik tedavi ve rehabilitasyon tanı grupları
süreçte özellikle aile hekimleri tarafından ağrıyla
listesine göre başvuran hastaların tanıları A, B, C, D
mücadele etmeleri konusunda destek sağlanmasının, bu
olarak gruplandırıldı.
yaş grubu hastalarımızın yaşam kalitelerinin
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yükseltilmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Zeynep Erdoğan , Mehmet Ali Kurçer
Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık
Hizmetleri MYO, Zonguldak
[Abstract:0237]
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
ABD,
Zonguldak
İrritable Bağırsak Sendromu Olan Hastalarda
1

2

1

2

Gastrointestinal Semptomlarla Baş Etmede
Kullandıkları Diyet Destekleri Ve Umutsuzluk
Düzeyine Etkisi
Zeynep Erdoğan , Mehmet Ali Kurçer
Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık
Hizmetleri MYO, Zonguldak
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı
ABD, Zonguldak
1

1

2

--NO FULLTEXT AVAILABLE--

2

--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma otobüs
şoförlerinde, enerji içeceği (ED) kullanımının yorgunluk
ve uyku bozuklukları üzerine etkisini belirlemek amacıyla
yapılmıştır.
YÖNTEM: Zonguldak Belediyesi 100.yıl şehirlerarası
otobüs terminaline 9 ayrı otobüs firmasından toplam 357
otobüs şoförü gelmektedir. Hiçbir örnekleme yöntemi ve
formülü kullanmadan 15.04.2017-15.05.2017 tarihleri
arasında terminale gelen 357 otobüs şoförünün tamamı
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmaya
katılmayı kabul etme, iletişim sorunu olmama, psikiyatrik
bir tanı almama kriterlerine uyan 357 şöforden 239’u
araştırmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılım oranı
%66,9’dur. Çalışmada, Pittsburg Uyku Kalite İndeksi
(PUKİ) ve Yorgunluk Şiddeti Ölçeğinin(YŞÖ) yanı sıra,
şoförlerin sosyodemografik ve bazı tanımlayıcı
özelliklerini ve ED kullanıma durumlarını değerlendiren,
araştırmacılar tarafından geliştirilen 19 sorudan oluşan
anket formu kullanılmıştır.
BULGULAR: Şöforlerin %31,8’i düzenli olarak ED
tüketmektedir. Maddi durumu iyi olanlar (p=0,04), genç
olanlar (p=0,01), bekarlar (p=0,001) ve hiç tatil
yapmayanlar (p=0,04) daha fazla ED tüketmektedir.
Düzenli ED tüketenler ve tüketmeyenler arasında PSQI
puanları açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).
Düzenli ED tüketenlerin, tüketmeyenlere göre yorgunluk
şiddeti yüksek bulunmuştur (p=0,03). Eİ tüketen
şöforlerde çarpıntı (%16,4), uykusuzluk (%6,8), baş ağrısı
(%4,1) ve yorgunluk (%1,4) gibi bazı yan etkiler olduğu
tespit edilmiştir.
SONUÇ: Şöforlerin çoğunun Eİ hakkında bilgiye sahip
olmamasına rağmen üçte biri Eİ kullanmaktadır. Eİ
tüketen şöforlerin yaklaşık üçte birinin de uyku kalitesi
kötüdür ve yorgunluğun şiddetli olduğu saptanmıştır.
Eİ’nin zararlı olmadığını düşünen şöförler daha fazla Eİ
tüketmektedir. Bu da şöförlerin Eİ’nin sağlık riskleri
hakkında bilgilendirilme ihtiyacını ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler: otobüs şoförü, enerji içeceği, uyku
kalitesi, yorgunluk

AMAÇ: İrritable Bağırsak Sendromu (İBS) hastalarinın
gastrointestinal semptomlarla baş etmede kullandıkları
diyet desteklerini (DS) ve umutsuzluk düzeyine etkisini
belirlemek
YÖNTEM: Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Gastroenteroloji polikliniğine IBS
tanısı almış günde ortalama 3 hasta başvurmaktadır.
Kesitsel (cross sectional) olarak planlanan bu araştırmanın
evrenini 01.03.2017-05.05.2017 tarihleri arasında
polikliniğe başvuran 132 hasta, örneklemini ise 18 yaş ve
üzeri, IBS tanısı almış, iletişim sorunu olmayan ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 127 hasta
oluşturmuştur. Veriler, sosyodemografik özellikleri ve DS
kullanma durumunu sorgulayan (23 soru) Hasta Bilgi
Formu, Gastrointestinal Semptom Değerlendirme Ölçeği
(GSDÖ) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği ile toplanmıştır.
BULGULAR: İBS hastalarının %73,2’si son bir yıldır DS
kullanmaktadır. Genç hastalar, kadın olanlar, gelir ve
eğitim düzeyi yüksek olanlar daha fazla DS tercih
etmektedir (p=0,000). Bulantı ve konstipasyon DS
kullanımında %40,9 belirleyicidir. (R2=0,409, p<0,0001).
Mide bulantısı için nane yağı (%35,6), nane suyu (%24,6),
limon (%20,5), açlık otu (%13,7) ve kayısı (%5,6),
konstipasyon için ise kayısı (%48,2), diyet lifi (%16,9),
sinemaki (%9,6), probiyotik (%6) ve barut ağacı yaprağı
(%6) kullandıkları saptanmıştır. DS kullanmayan
hastaların daha umutsuz oldukları saptanmıştır (p<0,03).
SONUÇ: İBS hastalarının çoğunluğu (%73,2) DS
kullanmakta olup, kadınlar, eğitim düzeyi yüksek olanlar,
bulantı, konstipasyonu olanlar daha fazla tercih
etmektedir. DS kullanmayanlar daha umutsuzdur.
Etkinliği kanıtlanmış DS’leri geleneksel tedavilerle
[Abstract:0245]
entegre edilebilir.
Anahtar kelimeler: irritable barsak sendromu, diyet
desteği, gastrointestinal semptom, umutsuzluk
Tip 2 diabetes mellituslu hastaların diabetik retinopati
farkındalığının arttırılmasında aile hekimlerinin
rolünün saptanması
[Abstract:0238]
Hande Güçlü
Trakya Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Otobüs Şoförlerinde Enerji İçeceği Tüketiminin
Edirne
Yorgunluk ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
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AMAÇ: Diabetik retinopati saptanmış tip 2 Diabet tanılı
hastaların diabetik retinopati ile ilgili farkındalığında aile
hekimlerinin rollerinin saptanması amacıyla hastalara
diabetik retinopati ve aile hekimlerinin hastalardaki bilinç
düzeyleri üzerindeki katkılarını araştırmak amacıyla ilgili
sorular yöneltmek ve diabetik retinopati bilinç düzeyi
oluşumunda temel faktörleri belirlemek.
YÖNTEM: Trakya Üniversitesi göz hastalıkları
polikliniğine Kasım 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında
başvuran diabetik retinopatili hastalara çalışma için
hazırlanmış özel değerlendirme formları dağıtıldı.
Değerlendirme formu demografik özellikler, retinopati
farkındalığında aile hekimlerinin rolü, diabetik retinopati
risk faktörlerini taşıma, diabetik retinopati bilinç
düzeyine yönelik sorular sorulmak üzere 4 bölümden
oluşmaktaydı.
BULGULAR: Toplam 120 olgu çalışmaya dahil edildi.
Katılımcıların %35 inin aile hekimleri tarafından, % 51,6
sının iç hastalıkları uzmanı tarafından, %13,4 ünün görme
azlığı yaşaması nedeniyle kendisinin göz polikliniğine
yönlendiği belirlendi. Hastaların % 18,3 ünün diabetin
gözü etkilediğini biliyor musunuz sorusuna ‘’hayır’’
yanıtı verdiği belirlendi. Olumlu cevap veren 98 hastanın
bu bilgiye sahip olmasına rağmen düzenli şekilde
oftalmoloğa gitmediği belirlendi. Aile hekimlerinden
yönlendirilen 42 hastanın hastaların %90,4’ü (38) bu
soruya olumlu yanıt verdi. Ancak aile hekimlerine giden
hastaların ancak %19’unun (8) düzenli olarak
oftalmololoğa başvurduğu saptandı.
SONUÇ: Aile hekimleri tarafından göz polikliniğine
yönlendirilen diabet hastalarının çoğunun diabetin göz
komplikasyonları ile gidebilen bir hastalık olduğunu
bildiği ancak önemli bir oranının rutin göz muayenesi
olmadığı tespit edildi. Diabetik hastaların rutin göz
muayene prsedürünün takibi konusunda aile
hekimlerinin hastaları daha fazla bilgilendirmesi
gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: diabetes mellitus, diabet
komplikasyonları, diyabetik retinopati bilinci

Yöntem

Göz hastalıkları polikliniğine Kasım 2017- Ocak
2018 tarihleri arasında diabetik retinopatili hastalara
çalışma için hazırlanmış özel değerlendirme formları
dağıtıldı. Değerlendirme formu demografik
özellikler(cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi), retinopati tespiti
için aile hekimlerinin rolü, diabetik retinopati risk
faktörlerini taşıma(ek hastalık varlığı,HBA1c
düzeyi),diabetik retinopati bilinç düzeyine yönelik
sorular (Diabetin göz tutulumuna dair bilgileri var
mı?,Hastanın göz hekimine yönlenmesinde etkili olan
kimdir?, Diabeti olan hastaların ne kadar sıklıkta göz
muayenesi olması gerekmektedir?, Düzenli göz
muayenesi oluyor musunuz?) sorulmak üzere 4
bölümden oluşmaktaydı. Hastaların eğitim düzeyleri
ilkokul, ortaokul, lise, üniversite olmak üzere 4 grupta
incelendi.
Bulgular
Toplam 120 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların
60’ı kadın, 60’ı erkek idi. Katılımcıların yaş ortalaması
68,9±10 idi. Olguların 69’u (%57,5) en az 2 yıldır diabet
hastası idi. Olguların eğitim düzeyleri incelendiğinde 33
olgunun ilkokul mezunu olduğu, 36 olgunun ortaokul
mezunu olduğu, 39 olgunun lise mezunu ve 12 olgunun
üniversite mezunu olduğu saptandı. Olguların 83’ünde
hipertansiyon, 72’sinde hiperlipidemi, 17’sinde böbrek
hastalığı, 12’sinde anemi olduğu saptandı. 78 olgunun
HBA1c düzeyi 7 mg/dl’nin üstünde idi. Hastalardaki
eğitim düzeyi ile diyabetin gözü etkileyebilen bir hastalık
olduğu bilgisine sahip olma arasındaki ilişkiye
bakıldığında ilkokul mezunlarının 18’inin (%54,5),
ortaokul mezunlarının 29’unun (%80,5), lise mezunlarının
39’unun (%100) ve üniversite mezunlarının 12’sinin
(%100) bunun bilincinde olduğu tespit edildi.
Katılımcıların %35’inin aile hekimleri tarafından,
%51,6’sının iç hastalıkları uzmanı tarafından, %13,4’ünün
görme azlığı yaşaması nedeniyle kendisinin göz
polikliniğine yönlendiği belirlendi.
Hastaların %18,3’ünün diabetin gözü etkilediğini
biliyor musunuz sorusuna ‘‘hayır’’ yanıtı verdiği
Amaç
belirlendi. Olumlu cevap veren 98 hastanın bu bilgiye
Diyabetik retinopati saptanmış tip 2 Diabet tanılı sahip olmasına rağmen 56’sının (%57,1) düzenli şekilde
hastaların diabetik retinopati ile ilgili farkındalığında aile oftalmoloğa gitmediği, 70’inin (%71,4) diabeti olan
hekimlerinin rollerinin saptanması amacıyla hastalara
hastanın ne sıklıkta göz muayenesi olması gerektiğini
diabetik retinopati ve aile hekimlerinin hastalardaki bilinç bilmediği belirlendi. Aile hekimlerinden yönlendirilen 42
düzeyleri üzerindeki katkılarını araştırmak amacıyla ilgili hastanın %90,4’ü (38) bu soruya olumlu yanıt verdi.
sorular yöneltmek ve diabetik retinopati bilinç düzeyi
Ancak aile hekimlerine giden hastaların ancak %19’unun
oluşumunda temel faktörleri belirlemek. Diyabetik
(8) düzenli olarak oftalmololoğa başvurduğu, (%14,2)
retinopati (DR), retinanın prekapiller arteriollerini,
6’sının diabetik hastanın ne sıklıkta göz muayenesine
kapillerlerini ve venüllerini etkileyen mikrovasküler
gitmesi gerektiğini bildiği saptandı.
tıkanıklık ve sızıntı ile giden bir mikroanjiyopatidir.
Tartışma
Diabetik retinopatiyi ortadan kaldıracak bir tedavi
Diyabetik retinopati gelişmiş ülkelerde tüm yaş
yöntemi yoktur ancak erken tanı, izlem ve zamanında
grupları içinde yaşa bağlı maküla dejenerasyonundan
tedavi ile Diabetik retinoaptiye bağlı körlüklerin
sonra ikinci, üretken yaştaki nüfus içinde ise birinci
azaltılabilir.
körlük nedenidir. Diabetik retinopati tedavisi iyi glisemik
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kontrol, antihipertansif tedavi, antihiperlipemik tedavi,
proliferatif dönemde lazer fotokoagulasyon tedavisi ile
yapılmaktadır. Retinopatide temel risk faktörleri
diyabetin süresi, kötü metabolik kontrol, sistemik
hipertansiyon, renal disfonksiyon ve anemidir. HbA1c
miktarı normalin 1,5 katı fazla olan diyabetik bireylerde
diabetik retinopatinin 2,5 kat daha fazla
olduğunusaptanmıştır.. Bizim çalışmamızda 78 olgunun
HBA1c düzeyi 7 mg/dl’nin üstünde idi
Kan ve ark. Eğitim düzeyleri farklı olan
hastalardaki diyabetin göz komplikasyonlarıyla giden bir
hastalık olduğunun bilincinde olma oranını birbirine
yakın ve üst düzeylerde saptamış ancak bu hastaların üçte
birinin göz kontrolü altında olmadığı gözlemiştir. Başka
bir çalışmada diyabet hastalarının %35-55’inin yılda bir
kez retina muayenesine düzenli gittiği tespit edilmiştir.
Nakamura ve ark.ise retinopatiyi diyabetin bir
komplikasyonu olarak bilen hasta oranını %54,4 olarak
bulmuş ve bunların %33,8’inin aile hekimleri tarafından
bilgilendirildiğini saptamıştır. Diabetic Retinopathy Study
Research Groupun yaptığı çalışmada erken dönemde
yapılan lazer fotokoagülasyon tedavisinin ciddi görme
kaybını %56 oranında azalttığı bildirilmiştir. Dünya
Sağlık Örgütü sağlık programında diabetik retinopati,
takip ve tedavisi zorunlu bir hastalık olarak
değerlendirilmiştir. Diabetik retinopatinin tanı ve
tedavisinde geç kalmanın doğurabileceği olumsuz
sonuçları ve düzenli takip ve erken tedavi ile önlenebilir
bir hastalık olduğu göz önüne alındığında hastalara
diabetin retina komplikasyonlarına yönelik eğitim
programlarının düzenlenmesi, görsel-yazılı basın aracılığı
ile geniş halk kitlelerine ulaşılması ve multidisipliner
yaklaşımın gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Sonuç
Aile hekimleri tarafından göz polikliniğine
yönlendirilen diabet hastalarının çoğunun diabetin göz
komplikasyonları ile gidebilen bir hastalık olduğunu
bildiği ancak önemli bir oranının rutin göz muayenesi
olmadığı ve ne sıklıkta muayeneye gideceğini bilmediği
tespit edildi. Hastaların eğitim düzeyleri arttıkça
retinopati bilincinin arttığı gözlendi. Ancak hastaların
yarıdan fazlasının düzenli şeklide oftalmoloğa gitmediği
ve ne sıklıkta muayene edilmesi gerektiğini bilmediği
belirlendi. Diabetik hastaların rutin göz muayene
prosedürünün takibi konusunda aile hekimlerinin ve
diğer hekimlerin hastaları daha fazla bilgilendirmesi
gerekmektedir.
[Abstract:0246]
Aile Hekimlerinin Seyahat Öncesi Bağışıklama
Hakkında Bilgi Düzeyleri, Tutum Ve Davranışlarının
Değerlendirilmesi
Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal

Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
AMAÇ: Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün
verilerine göre 2016 yılında dünyada 1 milyar 235 milyon
kişi seyahat etmiştir. Yolcuların karşı karşıya geldiği
hastalık riskleri kişinin yaşına, yolculuk süresine,
yapacağı aktiviteye, dünyanın hangi bölgesine gideceğine
göre değişebilir. Seyahatler sonucu bir etken hiç
görülmediği bir bölgeye bile taşınabilir. Bu nedenle
seyahat sağlığı tüm toplumları etkilemektedir. Bu nedenle
çalışmamızda birinci basamakta koruyucu sağlık hizmeti
veren aile hekimlerinin seyahat sağlığı ve bağışıklama
hakkında bilgi düzeyi, tutum ve davranışlarını
değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmamız 15.12.2017-15.01.2018 tarihleri
arasında katılmayı kabul eden birinci basamakta çalışan
hekimler (uzman ve pratisyen) ile aile hekimleri
asistanlarına yüz yüze sorgulama yöntemi ile anket
uygulanarak yapıldı. Sosyo-demografik verilerin yanı sıra
seyahat sağlığı ve bağışıklama ile ilgili 15 sorudan oluşan
anket uygulandı. İstatistik programında t-testi, ki-kare
kullanılarak analizler yapıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 140 hekim katılmıştır. Yaş
ortalaması 32±6,11’idi.Katılımcıların 60’i (%42,8) birinci
basamakta aktif olarak çalışmaktaydı. Katılımcıların 122’si
(%87,1) daha önce seyahat sağlığı hakkında herhangi bir
eğitime katılmamıştı. Seyahat öncesi bağışıklama
hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünen 40 kişi
(%28,6) idi. Seyahat öncesi bağışıklama hakkında bilgi
sahibi olma ile katılımcıların yaş, cinsiyet, meslek yılı ve
aktif çalışma durumu arasında ilişki saptanmadı (p=0,189;
0,109; 0,330; 0,217). Yapılan aşılamalardan en fazla
bilineni Hac ziyaretine gidenlere yapılan meningokok
aşısı olup bilen katılımcı sayısı 122 (%87,1) idi.
SONUÇ: Çalışmamızda seyahat sağlığı ve aşılama
hakkında bilgi düzeyinin yetersiz olduğu tespit edilmiş
olup bu konu hakkında gerekli eğitimlerin
düzenlenmesinin toplum sağlığını korumada etkili
olacağını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: birinci basamak, seyahat öncesi
bağışıklama, seyahat sağlığı, koruyucu hekimlik,
meningokok
Giriş
Seyahat sağlığı danışmanlığı; yurtdışına giden
vatandaşlarımıza gidecekleri ülkelerdeki hastalık riskleri
ve koruyucu önlemler hakkında bilgilendiren,
vatandaşlara aşı veya koruyucu ilaçlarla uygun
bağışıklamayı sağlayan ve gerekli durumlarda
‘Uluslararası Aşı ve Profilaksi Sertifikası’ düzenleyen
hizmetlerin tümüne denir. Ülkemizde seyahat sağlığı
hizmetleri, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Seyahat Sağlığı
Merkezleri vasıtasıyla yürütmektedir.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün
verilerine göre 2016 yılında dünyada 1 milyar 235 milyon
kişi seyahat etmiştir. Yolcuların karşı karşıya geldiği
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hastalık riskleri kişinin yaşına, yolculuk süresine,
yapacağı aktiviteye, dünyanın hangi bölgesine gideceğine
göre değişebilir. Seyahatler sonucu bir etken hiç
görülmediği bir bölgeye bile taşınabilir. Bu nedenle
seyahat sağlığı tüm toplumları etkilemektedir.
Hastalar ilk başvuruyu Aile Hekimlerine
yapmaktadırlar. Bu sebeple doğru bilgilendirme ve
yönlendirme yapmak çok önemlidir. Özellikle ülkemizde
Hac ziyareti yapılmaktadır ve bu vatandaşlara seyahat
öncesi danışmanlık vermek çok önemlidir. Ancak
danışmanlık hizmeti seyahat sonrası da devam
etmektedir. Aile Hekimlerinin yürüttüğü Mers-Cov
taraması buna en güzel örneği oluşturmaktadır.
Ülkemizin ve dünya sağlığının korunmasına
katkıda bulunmak ve halk sağlığı risklerini önlemek
amacıyla seyahat öncesinde ve sonrasında seyahat sağlığı
danışmanlığı verilmesinin önemi büyüktür. Bu nedenle
çalışmamızda birinci basamakta koruyucu sağlık hizmeti
veren aile hekimlerinin ve aile hekimliği asistanlarının
seyahat sağlığı danışmanlığı ve seyahat öncesi
bağışıklama hakkında bilgi düzeyi, tutum ve
davranışlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem
Çalışmamız 15.12.2017-15.01.2018 tarihleri
arasında katılmayı Kabul eden birinci basamakta çalışan
hekimler (uzman ve pratisyen) ile aile hekimleri
asistanlarına yüz yüze sorgulama yöntemi ile anket
uygulanarak yapıldı. Sosyo-demografik verilerin yanı sıra
seyahat sağlığı ve bağışıklama ile ilgili 15 sorudan oluşan
anket uygulandı. İstatistik programında t-testi, ki-kare
kullanılarak analizler yapıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmamıza 148 hekim dahil edilmiştir.
Katılımcıların yaş ortalaması 32±6,11 idi ve 92’si (%62,8)
kadın idi. Katılımcıların 66’sı (%44,6) birinci basamakta
aktif olarak çalışmaktaydı. Katılımcıların 130’u (%87,8)
daha önce seyahat sağlığı hakkında herhangi bir eğitime
katılmamıştı. Seyahat sağlığı hakkında yeterli bilgiye
sahip olduğunu düşünen 13 kişi (%8,8) idi. Seyahat öncesi
bağışıklama hakkında bilgi sahibi olma ile katılımcıların
yaş, cinsiyet, meslek yılı ve aktif çalışma durumu arasında
ilişki saptanmadı (p=0,415; 0,161; 0,504; 0,095). Seyahat
sağlığı hakkında eğitime katılma ile seyahat sağlığı
hakkında yeterli bilgiye sahip olma arasında anlamlı ilişki
saptanmıştır (p=0,00). Katılımcıların 48’i (%32,4) riskli
bölgelere seyahat edecek hastalarına seyahat sağlığı
danışmanlığı vermiyordu. Seyahat sağlığı danışmanlığı
hakkında herhangi bir eğitime katılma durumu ile
hastalara bu konuda danışmanlık verme arasında anlamlı
ilişki saptanmamıştır (p=0,38). Riskli bölgelere seyahat
edecek vatandaşlara yapılması zorunlu olan aşılar
arasında 134 kişi ile (%90,5) en çok bilinen aşı
meningokok aşısı idi. Bunu 125 kişi (%84,5) ile sarı
humma aşısı takip ediyordu. Katılımcıların %45,3’ü
(n=67) seyahat sağlığı merkezlerinden, %21,6’sı (n=32) ise
uluslararası aşı sertifikasından haberdar değildi. Hac

öncesi yapılması zorunlu olan meningokok ve oral polio
aşısını bilme durumu ile katılımcıların meslek yılı ve
uzmanlık durumu arasında anlamlı ilişki saptanmadı
(p=0,875; 0,919; 0,137; 0,883). Katılımcıların %98’i (n=145)
seyahat sağlığı ile ilgili eğitimlerin ve farkındalığın
arttırılması gerektiğini düşünüyordu.
Sonuç
Seyahat sağlığı hakkında herhangi bir eğitime
katılma durumu hastalara seyahat sağlığı danışmanlığı
verme oranlarını arttırmaktadır. Ancak hala bu oranlar
beklenen düzeyin altında kalmaktadır. Meningokok tüm
aşılar arasında en çok bilinen aşı olmasına rağmen riskli
bölgelere seyahat edecek vatandaşlara yapılması zorunlu
aşılar konusunda bilgi kirliliği olduğu tespit edildi.
Çalışmamızda seyahat sağlığı ve seyahat öncesi
bağışıklama hakkında bilgi düzeyinin yetersiz olduğu
tespit edilmiş olup bu konuda verilen eğitimlerin ve
farkındalığın arttırılması toplumların ve dünyanın
sağlığını korumada etkili olacaktır.
[Abstract:0250]
Evaluation of the relationship between compliance with
the follow-up and treatment protocol and health literacy
in bladder tumor patients
Ali Rıza Türkoğlu , Hakan Demirci
Department of Urology, University of Health Sciences
Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital
Department of Family Medicine, University of Health
Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research
Hospital
1

2

1

2

--NO FULLTEXT AVAILABLE-AIM: To investigate the relationship between the
compliance of bladder cancer patients with cystoscopic
follow-up and the treatment protocol and their health
literacy (HL)
METHODS: Patients who underwent transurethral
resection (TUR-B) surgery for a bladder tumor between
January 2014 and May 2016 and were found to have nonmuscular invasive bladder carcinoma (NMIBC) on
pathology examination and then underwent cystoscopic
follow-up for 1 year or more were included in the study.
Cystoscopic follow-up was recommended to the low- and
high-risk groups in terms of progression and recurrence.
The patients were evaluated with the Health Literacy
Survey-European Union (HLS-EU) scale. They were then
divided into 2 groups as those with inadequate and
adequate health literacy and their compliance with
cystoscopic follow-ups was investigated.
RESULTS: The mean age of the patients was 67.13±10.77
years. The treatment continuity rate was 80.50% (n=33) in
the adequate HL group (n=41) and significantly higher
than the 56.50% (n=48) rate in the inadequate HL group
(n=85) (p=0.008). The health literacy results revealed that
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the health promotion and general index score was higher
in the group of patients under the age of 65. Similarly,
treatment compliance was higher in the group of patients
under the age of 65 than those aged 65 years and above.
CONCLUSION: Adequate health literacy in bladder
cancer patients is associated with better compliance with
the treatment protocol. Young patients show better
compliance with the follow-up protocol recommended by
the physician. Increasing the follow-up protocol
compliance of elderly patients with inadequate health
literacy is necessary.
Keywords: bladder cancer, health literacy, cystoscopic
compliance, age, HLS-EU

SONUÇ: Aile hekimliğinin ülkemizde
yaygınlaştırılmasına yönelik aktif uygulamaların son 1520 yıllık dönemde gerçekleştiği düşünüldüğünde, 20072016 yılları arasında toplum nezdinde tabana yayılmı
imkanı mevcuttur.
Anahtar kelimeler: sosyal politika, aile hekimliği, bölge
çalışmaları, eşitsizlik istatistiği
Giriş

Sosyal politika sosyal adaleti sağlamayı
amaçlayan, bu amaç için de dezavantajlılığı mümkünse
yok etmeye değilse hafifletmeye çabalayan uygulamalar
bütününüdür. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında
hastalığın oluşumu öncesinde, tedavi edicisi sağlık
hizmetleri kapsamında ise hastalık oluşumunun ilk
[Abstract:0258]
evresindeki müdahalelerde aile hekimliği, en temel sosyal
politika uygulayıcılarındandır. Bir bölgede aile hekimliği
Sosyal Politika Perspektifiyle Aile Hekimliğinde
ne kadar yoğunsa, koruyucu ve tedavi edici sağlık
Bölgesel Uzmanlaşma: 2000 ve 2016 Karşılaştırması
hizmetleri de o denli etkili uygulanacağından toplum
Murat Çiftçi
sağlığı da o kadar yoğun korunup geliştirilecektir. Tedavi
Trakya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
edici sağlık hizmetleri içinde 1. basamak sağlık hizmetleri
İlişkileri Bölümü, Edirne
işlevi gereği toplumun her katmanıyla yakın temasta olan,
olması gereken yapıdadır. Sağlık hizmetlerinin her
AMAÇ: Aile hekimliği ise koruyucu ve birinci basamak
basamağındaki gibi 1. basamak sağlık hizmetlerinde de
tedavi edici sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü tek
temel sağlık hizmet sunucusu hekimdir. Aynı zamanda
başına karşılar. Dolayısıyla da aile hekimliği müessesesi
aşılama, ana-çocuk sağlığı gibi alanlarda da koruyucu
toplumu oluşturan bireylerin hastalık ve kaza risklerine
sağlık hizmeti sunarlar. Dolayısıyla da aile hekimliği,
karşı korunmasında etkin görev almaktadır. Bu
çalışmanın ilk amacı iller bazında aile hekimliğinde hangi sağlık sorunları karşısında toplum nezdinde ilk
başvurulan meslek grubu olduğundan ayrıcalıklı yere
illerde yığılma bulunduğunun tespitidir. Çalışmanın
ikinci amacıysa on altı yıllık sürede aile hekimlerinin ülke sahiptirler. Bir bölgede herhangi bir meslekte yığılma
varsa, o bölgede istihdama dayalı bir uzmanlaşma vardır.
içerisinde iller bazında uzmanlaşmanın nasıl değişime
Uzmanlaşmanın oluşup-oluşmadığı veya hangi derecede
uğradığının tespitidir
olduğuysa lokasyon katsayılarıyla seksen yıla yakın
YÖNTEM: LQ olarak simgelenen lokasyon “yığılma”
süredir
tespit edilebilmektedir. Literatürde de lokasyon
katsayıları yöntem olarak kullanılmıştır. Veri tasarımı
katsayılarıyla
istihdama dayalı uzmanlaşmanın tespitine
Sağlık Bakanlığı raporlarından temin edilmiştir.
yönelik
uygulamalar
yaygın olarak gerçekleştirilmektedir.
BULGULAR: Analizde gözlemleri oluşturan 81 ilden
Yöntem
Düzce için 2000 yılına ilişkin sağlık ocaklarında görev
Uygulamada kullanılan veriler Sağlık Bakanlığı
yapan hekim sayısına ilişkin bilgi bulunmadığından 2000
İstatistik Yıllıkları’ndan derlenmiştir. Analiz istatistiki
ve 2016 yıllarının karşılaştırması için Düzce analiz dışı
bölge sınıflandırmasında düzey 3’e (illere) göre
bırakılmıştır. Analiz neticesinde il elde edilen bulgu,
gerçekleştirilmiştir. Ancak 2000 yılı için Düzce’de sağlık
lokasyon katsayısının 2’nin üzerine çıkarak aile
ocaklarında çalışan hekim (aile hekimi) sayısı
hekimliğinde bölgesel tam uzmanlaşmanın olduğu il
sayısı 28’e ulaşmıştır. Ancak söz konusu 28 il içerisinde üç bulunmadığından, 81 yerine Düzce kapsam dışı
bırakılarak 80 ile dayalı olarak veri seti oluşturulmuştur.
büyük metropolün hiç birisinin olmadığı görülmektedir.
İstatistiki analiz yöntemi lokasyon katsayısı
Lokasyon katsayısının 2’den küçük 1,21’den büyük
yaklaşımı
olup, 1938’den günümüze yaygın şekilde
olduğu yüksek bölgesel uzmanlaşmanın olduğu il sayısı
kullanılan
bir yöntemdir. Katsayı değerlerine göre
da 32’ye ulaşmıştır. Buna karşılık İzmir’deki orta düzeyde
istihdam
edilen
meslektekilerin bölgesel uzmanlaşma
uzmanlaşmanın yanı sıra Ankara ve İstanbul’da çok
düzeyine
ulaşılmaktadır.
Miller ve Diğerleri (1991)’de
düşük uzmanlaşma seviyesinde kalındığı dikkat
yayınlanan çalışmalarında bölgesel uzmanlaşmanın
çekmektedir. Aradan geçen on altı yılın sonundaysa,
düşük düzeyde de olsa 0,7’de başladığını, 1,3’ü aşması
Şırnak dışında 2’nin üzerine çıkan ilin bulunmadığı, 1,30
durumundaysa yüksek bölgesel uzmanlaşma seviyesine
ile 0,7 arasında gerçekleşerek orta düzeyde
ulaştığını tanımlamıştır. Literatürde alt eşik konusunda
uzmanlaşmanın olduğu il sayısının da 38 olarak
söz konusu çalışma genel kabul görmüş durumdadır.
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla aile
hekimliğinin her geçen gün ülke bütünüyle daha dengeli Ancak üst eşik noktasında, katsayı değerinin 1,3’ü
aşmasının yüksek bölgesel uzmanlaşmayı tanımladığı, bu
şekilde dağıtıldığı görülmektedir.
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değerin 2’ye ulaşması durumundaysa güçlü
uzmanlaşmanın gerçekleştiği günümüzde kabul
görmektedir (Virtanen ve diğerleri, 2001). O halde:
- LQ <0,70 =>Bölgesel uzmanlaşma yok/çok zayıf.
- 0,70 ≤ LQ <1,30 =>Düşük/orta/orta üst bölgesel
uzmanlaşma var.
- 1,30 ≤ LQ <2,00 =>Yüksek bölgesel uzmanlaşma
var.

- LQ ≥ 2,00=>Güçlü bölgesel uzmanlaşma var.
Bulgular
Analiz sürecinin ilk aşamasında 2000 yılında aile
hekimliğindeki bölgesel uzmanlaşma tespit edilmiştir.
Buna göre güçlü uzmanlaşmaya ulaşan 28 il, yüksek
uzmanlaşmaya ulaşan 32 il ve orta uzmanlaşma düzeyine
ulaşan 16 il mevcut olup, 4 ilde uzmanlaşma alt sınırının
altında kalınmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. 2000 Yılında Aile Hekimliğinde Bölgesel Uzmanlaşma Düzeyleri (LQ Değer ve Sıraları)
İller
Katsayı Sıra İller
Katsayı Sıra İller
Katsayı Sıra İller
Tunceli
4,38
1
Burdur
2,32
21 Bitlis
1,84
41
Antalya
Bayburt
3,57
2
Giresun
2,20
22 Rize
1,84
42
Adana
Gümüşhane 3,26
3
Kırıkkale 2,17
23 Tokat
1,82
43
Trabzon
Yalova
3,18
4
Artvin
2,13
24 Sakarya
1,78
44
Karabük
Kilis
3,13
5
Osmaniye 2,12
25 Iğdır
1,76
45
Kocaeli
Amasya
2,96
6
Erzincan 2,10
26 Afyon
1,71
46
Şanlıurfa
Karaman
2,93
7
Kırşehir
2,07
27 Zonguldak 1,68
47
Kayseri
Bilecik
2,91
8
Kütahya
2,06
28 Aydın
1,62
48
Muğla
Mardin
2,86
9
Şırnak
1,99
29 Kastamonu 1,62
49
Eskişehir
Nevşehir
2,78
10
Tekirdağ 1,98
30 Malatya
1,61
50
İzmir
Ağrı
2,76
11
Niğde
1,98
31 Kırklareli 1,58
51
Batman
Siirt
2,68
12
Bartın
1,95
32 Hakkari
1,58
52
Bolu
Sinop
2,66
13
Uşak
1,93
33 Çorum
1,55
53
Diyarbakır
K.maraş
2,64
14
Denizli
1,93
34 Konya
1,44
54
Erzurum
Aksaray
2,62
15
Çankırı
1,93
35 Sivas
1,44
55
Van
Kars
2,59
16
Hatay
1,92
36 Çanakkale 1,43
56
Samsun
Adıyaman
2,58
17
Mersin
1,91
37 Elazığ
1,41
57
Bursa
Yozgat
2,56
18
Muş
1,89
38 Isparta
1,38
58
Edirne
Bingöl
2,55
19
Ordu
1,89
39 Gaziantep 1,37
59
Ankara
Ardahan
2,40
20
Balıkesir 1,87
40 Manisa
1,33
60
İstanbul
Analiz sürecinin ikinci aşamasında 2016 yılında
aile hekimliğindeki bölgesel uzmanlaşma düzeyleri tespit
edilmiştir. Buna göre güçlü uzmanlaşma düzeyine ulaşan
sadece 1 il, yüksek uzmanlaşma düzeyine ulaşan 39 il ve
orta uzmanlaşma düzeyine ulaşan 39 il mevcut olup,
sadece Ankara uzmanlaşma alt sınırının altında
kalınmıştır (Tablo 2).
Analiz sürecinin üçüncü aşamasında 2000 yılına
göre 2016 yılında aile hekimliğindeki bölgesel
uzmanlaşmada yaşanan değişim, katsayı değeri ve
uzmanlık sıralaması açısından tespit edilmiştir. Buna göre
uzmanlaşmanın arttığı il sayısı 14 olup, 1 ilde değişim
olmamış, kalan 65 ildeyse uzmanlaşma düşüşü
yaşanmıştır (Tablo 3).
Tartışma ve Sonuç
Aile hekimliğinde bölgesel uzmanlaşma, tüm
hekim bütününe göre bölgesel birimlerdeki uzmanlaşma

Katsayı
1,30
1,30
1,28
1,26
1,25
1,24
1,24
1,12
1,06
1,06
1,04
0,96
0,91
0,91
0,86
0,71
0,59
0,55
0,51
0,19

Sıra
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

derecesini vermektedir. Buna göre 2000 yılında 28 il
yüksek uzmanlaşma seviyesindeyken, 2016’ya
gelindiğinde Şırnak dışında bu özelliğe sahip il
kalmamıştır. Söz konusu 16 yıllık dönemde aile hekimliği
istihdamında bölgesel uzmanlaşma düzeyi yükselen il
sayısı 14 iken 65 ilde düşüş yaşanmıştır. Tablolar
incelendiğinde görüleceği gibi 2000 yılında 3 metropolden
hiçbirisinde uzmanlaşma başlangıcı dahi görülmezken,
2016’ya gelindiğinde sadece İstanbul’da bölgesel
uzmanlaşma için alt eşik değerin aşılabildiği, ancak bu
metropolde de güçlü bir uzmanlaşmanın henüz
sağlanamadığı dikkat çekmektedir. Hâlbuki hizmet alıcısı
konumundaki toplumun büyük bölümü metropoller ve
diğer büyük kentlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla aile
hekimi istihdamında ve aile hekimliği merkezlerinin
oluşturulmasında metropollere ağırlık verilmesi ihtiyacı
mevcuttur.
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Tablo 2. 2016 Yılında Aile Hekimliğinde Bölgesel Uzmanlaşma Düzeyleri (LQ Değer ve Sıraları)
İller
Katsayı Sıra İller
Katsayı Sıra İller
Katsayı Sıra İller
Şırnak
2,31
1
Adıyaman 1,57
21 Şanlıurfa
1,30
41 Aydın
Bingöl
1,91
2
Uşak
1,55
22 Ordu
1,29
42 Çanakkale
Muş
1,84
3
K.maraş
1,53
23 Tunceli
1,29
43 Zonguldak
Ağrı
1,82
4
Bayburt
1,51
24 Hatay
1,24
44 Kayseri
Niğde
1,81
5
Kütahya
1,50
25 Afyon
1,24
45 Sivas
Iğdır
1,81
6
Çankırı
1,50
26 Yalova
1,23
46 Adana
Hakkari
1,80
7
Kastamonu 1,50
27 Tokat
1,22
47 Elazığ
Artvin
1,77
8
Karaman
1,50
28 Kars
1,22
48 Erzurum
Aksaray
1,74
9
Burdur
1,49
29 Erzincan
1,21
49 Eskişehir
Bilecik
1,73
10 Kırklareli 1,48
30 Sakarya
1,18
50 Malatya
Mardin
1,71
11 Sinop
1,47
31 Karabük
1,13
51 İstanbul
Ardahan
1,71
12 Van
1,45
32 Kocaeli
1,13
52 Antalya
Siirt
1,69
13 Batman
1,44
33 Muğla
1,12
53 Samsun
Osmaniye
1,68
14 Giresun
1,43
34 Kilis
1,11
54 Bolu
Bitlis
1,68
15 Balıkesir
1,41
35 Manisa
1,11
55 Trabzon
Amasya
1,68
16 Kırşehir
1,40
36 Bursa
1,11
56 Kırıkkale
Bartın
1,67
17 Yozgat
1,38
37 Diyarbakır 1,10
57 Isparta
Gümüşhane 1,66
18 Gaziantep 1,35
38 Rize
1,02
58 İzmir
Nevşehir
1,64
19 Tekirdağ
1,35
39 Denizli
1,02
59 Edirne
Çorum
1,61
20 Mersin
1,33
40 Konya
1,00
60 Ankara

Katsayı
0,99
0,99
0,98
0,96
0,96
0,95
0,94
0,93
0,90
0,90
0,88
0,88
0,84
0,84
0,82
0,82
0,82
0,73
0,71
0,55

Sıra
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Tablo 3. Aile Hekimliğinde Bölgesel Uzmanlaşmada 2000 ve 2016 Arası Değişim
İller
Katsayı Sıra İller
Katsayı Sıra İller
Katsayı Sıra
İstanbul
0,68
-9
Karabük
-0,12
-13 Elazığ
-0,47
10
Van
0,59
-43 Kocaeli
-0,13
-13 Sivas
-0,48
10
Bursa
0,51
-21 Bitlis
-0,16
-26 Isparta
-0,56
19
Batman
0,40
-38 Eskişehir -0,16
0
Kütahya
-0,56
-3
Şırnak
0,32
-28 Niğde
-0,17
-26 Mersin
-0,58
3
Hakkari
0,21
-45 Manisa
-0,22
-5
Tokat
-0,60
4
Diyarbakır 0,19
-16 Kayseri
-0,27
-3
Ordu
-0,60
3
Edirne
0,17
1
Bartın
-0,28
-15 Sakarya
-0,60
6
Samsun
0,13
-3
İzmir
-0,34
8
Aydın
-0,63
13
Çorum
0,06
-33 Adana
-0,34
4
Tekirdağ
-0,64
9
Şanlıurfa
0,06
-25 Artvin
-0,36
-16 Bingöl
-0,64
-17
Iğdır
0,04
-39 Uşak
-0,38
-11 Kırşehir
-0,67
9
Ankara
0,04
1
Çankırı
-0,42
-9
Hatay
-0,67
8
Erzurum
0,02
-6
Antalya
-0,43
11 Ardahan
-0,69
-8
Muğla
0,00
-15 Osmaniye -0,44
-11 Zonguldak -0,70
16
Gaziantep -0,01
-21 Konya
-0,44
6
Malatya
-0,72
20
Muş
-0,06
-35 Çanakkale -0,44
6
Giresun
-0,78
12
Kırklareli
-0,10
-21 Trabzon
-0,46
12 Rize
-0,82
16
Bolu
-0,12
2
Balıkesir
-0,46
-5
Burdur
-0,84
8
Kastamonu -0,12
-22 Afyon
-0,47
-1
Aksaray
-0,88
-6

Katsayı
-0,89
-0,91
-0,94
-0,98
-1,01
-1,12
-1,14
-1,15
-1,17
-1,18
-1,19
-1,27
-1,35
-1,37
-1,44
-1,60
-1,96
-2,02
-2,05
-3,10

Sıra
23
25
-7
1
4
9
9
2
2
19
18
10
53
32
21
15
42
49
22
42

İller
Erzincan
Denizli
Ağrı
Siirt
Adıyaman
K.maraş
Nevşehir
Mardin
Bilecik
Yozgat
Sinop
Amasya
Kırıkkale
Kars
Karaman
Gümüşhane
Yalova
Kilis
Bayburt
Tunceli
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Influence of Parameters on Left Ventricular Ejection
Fraction in Patients with Acute Coronary Syndrome
Burak Açar
Department of Cardiology, Yuksek Ihtisas Education and
Research Hospital, Ankara

2

3

AIM: The aim of the study to determine the factors that
affect the left ventricular ejection fraction in patients with
acute coronary syndrome
METHODS: 428 consecutive patients with acute coronary
syndromes (61.1 +/- 12.3 mean age, 72.1% male gender)
were included in the study. The patients were categorized
according to their LVEF at 24h hours after admission: LV
dysfunction (LVEF < 50% [n = 198]), preserved LV function
(LVEF ≥ 50% [n = 230]). Clinical, demographic, treatment
data were obtained from the medical records by trained
physicians. Peripheral venous blood was drawn from the
antecubital vein on admission and on the first morning
after admission. Admission glucose level, admission
troponin level, fasting blood glucose, baseline creatinine
lipid profile, C-reactive protein (CRP) and other
biochemical parameters were measured using standard
methods.
RESULTS: When evaluation of demographic and
laboratory characteristics of patients according to left
ventricular ejection fraction; age (62.2 ± 12.7 vs. 59.8 ± 11.7
years, p=0.047), admission troponin level (7.13 ± 17.6 vs.
2.47 ± 8.14, p=0.004), admission glucose level (167.4 ± 90.3
vs. 142.4 ± 64.1 mg/dL, p= 0.004), CRP levels (22.4 ± 46.0
vs. 10.2 ± 19.8, p=0.001), total cholesterol level (180.7 ±
46.9 vs. 198.5 ± 48.0 mg/dL, p<0.001) and low density
lipoprotein (115.2 ± 40.5 vs. 128.9 ± 40.9 mg/dL, p=0.001)
levels were significantly higher in the patients with low
ejection fraction ( LVEF < 50%).
On the other hand, STEMI and previous coronary artery
bypass grafting were higher in LVEF<50 group.
Multivariate regression analysis showed that admission
troponin, admission glucose levels, CRP and presence of
previous CABG were independent predictors of low
ejection fraction in patients with acute coronary
syndrome.
CONCLUSION: Admission glucose, admission troponin,
age and previous CABG were important parameter to
predict ejection fraction in patients with acute coronary
syndrome.
Keywords: acute coronary syndrome, ejection fraction,
coronary artery disease, heart failure

AMAÇ: Serviks kanserinin en önemli sebebi human
papilloma virüstür. Ülkemizde ilk cinsel ilişki yaşının
giderek düşmesi ve serviks kanseri farkındalığının
istenilen seviyede olmaması nedenıyle kız çocuklarında
serviks kanserinden korunmada birincil korunmayı ön
plana çıkarmıştır. Serviks kanseri aşısı son on yılda
geliştirilmiş ve kanser önleyici özelliği yüksek olan bir
yöntemdir. Bu çalışamda hastanemiz spor hekimliği
polikliniğine başvuran kız sporcularda HPV-serviks
kanseri hakkında genel bilgi durumları ve HPV aşısı
hakkındaki eğilimlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmada Ocak 2017-Ocak 2018 yılları
arasında spor hekimliği polikliniğne başvuran kız
sporcularda gönüllülük esasına dayalı olarak anket
doldurmaları istendi. Katılımcıların sosyodemografik
özelliklerini, aşılar hakkında bilgi durumlarını, tutum ve
davranışlarını sorgulayan tarafımızdan yapılandırılmış
anket yüz yüze olarak uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya 48 sporcu dahil edildi.
Sporcuların yaş ortalaması 22,4±5,2 (min:17- max:28).
Örneklem grubunun %33,3'ünün HPV virüsü hakkında
bilgisi olduğunu ve serviks kanseri sebebi olduğunu
bildikleri görüldü. Örneklem grubunda HPV bulaş yolları
sorgulandığında %66,6'sı cinsel yol ile bulaştığını bildiğini
ifade etti. HPV kanser aşısı sorgulandığında %20,8'nin
bilgisi olduğu, diğer sporcuların bu aşıyı bilmedikleri
gözlendi. HPV aşısı yaptırıma istekleri sorgulandığında,
%50'si yaptırabileceğinin ifade etti. Aşı yaptırmak
istemeyenler sorgulandığında, en önemli sebebin aşının
etkili olacağına inanmama ve alerjik reaksiyon korkusu
olduğu görüldü (%75).
SONUÇ: Elde edilen verilere bakıldığında, sporcu kızların
önemli bir kısmının HPV enfeksiyonu ve HPV aşısı
konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve serviks
kanserinden en etkili korunma yöntemlerinden olan HPV
aşıları konusunda istekli olmadıkları gözlendi. Bu
nedenle verilecek eğitim programları planlanmalı, bu
eğitimler ile sporcu kızlara ve sağlık bilimleri dışındaki
disiplinlerde çalışan bireylerin ve toplumun
gereksinimlerini karşılayacak sağlığı koruma ve
geliştirme davranışları öğretilmelidir.
Anahtar kelimeler: Human Papilloma Virüs, serviks
kanseri, sporcu kız, HPV aşısı

[Abstract:0274]

Giriş

--NO FULLTEXT AVAILABLE—

Kadın sporcularda Human Papilloma Virus ve aşısı
hakkındaki farkındalık düzeylerinin araştırılması

Serviks kanseri kadınlardaki en ölümcül
kanserlerdendir. Kadın kanserlerinin %15’ini oluşturur.
Temel olarak iki tipi vardır: Skuamoz hücreli karsinom ve
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adenokarsinom. Erken dönemde yakalanmış serviks
kanserli kadınların tanı konduktan sonraki 5 yıllık sağ
kalımları %92 gibi yüksek düzeylerdedir. WHO verilerine
göre 2008 yılında Türkiye’de 1443 kadının serviks kanseri
teşhisi aldığı ve 556 kadının serviks kanserinden öldüğü
tahmin edilmektedir. Serviks Kanseri, uzun süren, inatçı
yüksek riskli HPV enfeksiyonu sonucu oluşmaktadır.
HPV enfeksiyonu oldukça sıktır; cinsel aktif insanların
çoğu enfektedir. Ancak çoğu HPV enfeksiyonu semptom
vermez ve serviks kanserine ilerlemez.
Serviks kanseri gelişiminde en önemli etken HPV
enfeksiyonudur. Skuamoz hücreli serviks kanserlerinde
%90 üzerinde HPV DNA’sına rastlanmaktadır. Serviks
kanserinde primer korunma yöntemi Koruyucu HPV
aşılarıdır. Sekonder korunma yöntemi ise servikal Pap
Smear ile taramadır. Bu çalışmada hastanemiz spor
hekimliği polikliniğine başvuran kız sporcularda HPVserviks kanseri hakkında genel bilgi durumları ve HPV
aşısı hakkındaki eğilimlerinin araştırılması amaçlanmıştır.
Metod
Çalışmada Ocak 2017-Ocak 2018 yılları arasında
spor hekimliği polikliniğne başvuran kız sporcularda
gönüllülük esasına dayalı olarak anket doldurmaları
istendi. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerini,
aşılar hakkında bilgi durumlarını, tutum ve davranışlarını
sorgulayan tarafımızdan yapılandırılmış anket yüz yüze
olarak uygulandı.
Bulgular
Çalışmaya 48 sporcu dahil edildi. Sporcuların yaş
ortalaması 22,4±5,2 (min:17- max:28). Örneklem grubunun
%33,3'ünün (n:16) HPV virüsü hakkında bilgisi olduğunu
ve serviks kanseri sebebi olduğunu bildikleri görüldü.
Örneklem grubunda HPV bulaş yolları sorgulandığında
%66,6'sı (n:32) cinsel yol ile bulaştığını bildiğini ifade etti.
HPV kanser aşısı sorgulandığında %20,8'nin bilgisi
olduğu (10 sporcu), diğer sporcuların bu aşıyı
bilmedikleri gözlendi. HPV aşısı yaptırıma istekleri
sorgulandığında, %50'si yaptırabileceğinin ifade etti. Aşı
yaptırmak istemeyenler sorgulandığında, en önemli
sebebin aşının etkili olacağına inanmama ve alerjik
reaksiyon korkusu olduğu görüldü (%75).
HPV aşılarını öğrenme biçimleri sorgulandığında,
6 sporcu, internet-sosyal medya ve 4 sporcu,
arkadaşlarından öğrendiğini ifade etti. 48 kadın
sporcunun cinsel aktiflikleri sorgulandığında 16’sının
aktif olduğu görüldü. Bunlardan 10 (%62,5) sporcunun
serviks kanseri ve HVP aşısı hakkında bilgisi olduğu
görüldü.
Tartışma
Elde edilen verilere bakıldığında, sporcu kızların
önemli bir kısmının HPV enfeksiyonu ve HPV aşısı
konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve serviks
kanserinden en etkili korunma yöntemlerinden olan HPV
aşıları konusunda istekli olmadıkları gözlendi. HPV
aşıları son on yılda kullanılmaya başlanmış ve serviks
kanserinden korunma oranı oldukça yüksek bir

yöntemdir. En etkili olduğu dönem ilk cinsel ilişkiden
önce WHO önerilerine göre 9-26 yaş arasında
yapılmasıdır. Ancak yapılan çalışmalar ülkemizde
aşılanma oranının oldukça düşük olduğunu
göstermektedir. Bu nedenle verilecek eğitim programları
planlanmalı, bu eğitimler ile sporcu kızlara ve sağlık
bilimleri dışındaki disiplinlerde çalışan bireylerin ve
toplumun gereksinimlerini karşılayacak sağlığı koruma
ve geliştirme davranışları öğretilmelidir.
[Abstract:0275]
Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri ve
ilişkili faktörler konusunda hasta ve hasta yakınları ne
düşünüyor?
Sevil Özdemir Takak , Aylin Baydar Artantaş
Tunceli Mazgirt Entegre İlçe Hastanesi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1

2

1

2

--NO FULLTEXT AVAILABLE—
AMAÇ: Bu çalışmada Ankara Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne başvuran 18 yaş ve üstü hasta ve
hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik şiddet
konusundaki görüş ve tutumları ile bunlara etki eden
faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM: Çalışma 01 Aralık 2016 - 01 Şubat 2017 tarihleri
arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Bu tarihler arasında
hastaneye başvuran 18 yaş ve üstü hasta ve hasta
yakınları çalışmaya dahil edildi. 43 sorudan oluşan bir
anket sağlık çalışanı olmayan gönüllülere yüz yüze
görüşme yöntemiyle uygulandı. Verilerin analizi SPSS
21.0 programı ile yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya toplamda 300 kişi katıldı.
Katılımcıların yaş ortalaması 40,77 (19-77) yıl olarak
saptandı. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo
1’de gösterilmektedir.
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulandığına şahit olanların
sayısı 78 (%26), şiddet uygulayanların sayısı ise 37 (%12,3)
olarak saptandı. Şahit olunan ve uygulanan en sık şiddet
tipi sözel şiddetti. En sık şiddet uygulanan sağlık
çalışanları; 1. sırada doktorlar (%48,6), 2.sırada hemşireler
(%40,5) olarak saptandı. Katılımcıların “Bir sağlık
kuruluşunda sizi en çok sinirlendirecek durumlar
nelerdir?” sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 2’de, “Son
zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artma
sebepleri nelerdir” sorusuna verdikleri yanıtlar Tablo 3’te
gösterilmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin
nasıl engellenebileceği sorusuna ilk üç sırada alınan
yanıtlar; “verilen cezalar caydırıcı olmalı”, “sağlık
kurumlarında güvenlik önlemleri artırılmalı” ve “halka
yönelik eğitimler verilmeli” şeklindeydi. Katılımcıların
%57,3’ü sağlık çalışanlarının bazı durumlarda şiddeti hak
ettiğini düşünürken; %6,3’ü bir doktorun şiddet görerek
öldürülmesi haberini duyduğunda ‘hak ettiği unsurlar
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olabilir’ şeklinde cevap verdiler.
SONUÇ: Çalışmada katılımcıların yarısından çoğu sağlık
çalışanlarının gördüğü şiddeti bazı durumlarda hak
ettiğini düşünmekteydi. Bu çalışma her ne kadar tek
merkezli bir çalışma olarak planlanmış olsa da sağlık
çalışanlarına yönelik şiddet konusunda değerli veriler
sunmaktadır. Özellikle şiddetle ilgili düşüncelerin
değerlendirilmesi şiddet eğilimini göstermesi açısından
önemlidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri
üzerinde mutlaka detaylı çalışmalar yapılmalı, bu konuda
kalitatif çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Anahtar kelimeler: şiddet, sağlık çalışanı, hasta, hasta
yakını

kişiymiş gibi aile hekim varlığını hissetmektedirler.
SONUÇ: Pediatrik yaş dilimindekilerin illere göre
dağılımlarının il aile hekim varlıklarıyla dağılımlarının
neredeyse tam denge düzeyinde gerçekleştiği tespit
edilmiştir. Dolayısıyla pediatrik yaş dilimleri açısından
aile hekimliği hizmetleri sosyal politika kapsamında
dezavatajlılığı mümkünse yok etme, değilse de hafifletme
amacını önemli ölçüde gerçekleştirme potansiyelindedir.
Anahtar kelimeler: sosyal politika, sosyal hizmetler, aile
hekimliği, bölge çalışmaları, sağlık yönetimi, istatistik
Giriş

Birleşmiş Milletler’e göre pediatrik yaş dilimi
(çocuk nüfus), nüfus içerisinde 18 yaş altındakileri
tanımlamaktadır. Bu tanımlamaya karşılık kendi
[Abstract:0276]
içerisinde de alt yaş dilimlerine ayrılmaktadır. Ancak
modern pediatri genelde 15 yaş altı çocuklarla
Sosyal Politika Perspektifiyle Pediatrik Nüfusun Aile
ilgilenmektedir. Çeşitli sınıflandırmalar olmakla birlikte
Hekimlerinden Sağladığı Sosyal Fayda
bebeklik (2/3 yaşına kadar), çocukluk (2/3-10/12 yaş) ve
Murat Çiftçi
ergenlik (12-18 yaş) olarak üç kısımda değerlendirilebilir.
Trakya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İnsanın fiziksel ve ruhsal yönden en hızlı değişimi
İlişkileri Bölümü
yaşadığı bir evreyi oluşturmaktadır. Bu sebeple de en
azında 18-65 yaş grubuna göre çok yoğun tıbbi destek
AMAÇ: Sosyal politika dezavantajlılıkla mücadeleyi
hedef alır. Aile hekimliği ise koruyucu ve birinci basamak gerektiren bir yaş evresidir.
Sosyal politika yoksunluğu ortadan kaldırmaya,
tedavi edici sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü
şayet ortadan kaldırmak mümkün değilse de olumsuz
karşılar. Bu çalışmanın amacı da dezavantajlı kesim
kapsamında kabul edilen pediatrik yaş gurubundakilerin etkilerini hafifletmeyi amaçlar. Hastalık yoksunluk
içerisinde yer aldığından, hastalığın tedavisi ve oluşum
yaşadıkları illerdeki aile hekim mevcutlarıyla dağılım
öncesinde önleyici “koruyucu” sağlık hizmetleri de sosyal
dengesine dayanan sosyal fayda düzeylerini tespitidir.
YÖNTEM: Atkinson eşitsizlik katsayısı yaklaşımı yöntem politika uygulamaları arasında yer bulur.
Pediatrik yaş grubuna yönelik hekimlik
olarak kullanılmıştır. Veri tasarımı Sağlık Bakanlığı’nın
faaliyetleri, özellikle yeni doğanlar ve süt çocukluğu
2016 yılı istatistik raporuyla tuik nüfus istatistiklerine
evrelerinde ölüm oranlarının yüksek oluşu ve hızlı
dayanmaktadır. 2016 yılı verilerinin temel alınmasının
değişim
yaşanması sebebiyle 18-65 yaş grubuna göre çok
sebebi, en güncel nüfus ve aile hekimliği verilerini
daha
aktiftir.
Üstelik kendi içerisindeki her alt yaş
oluşturmasındandır.
diliminde
fizyolojik
ve psikolojik farklılaşma, hekimlik
BULGULAR: Elde edilen bulgular, öncelikli olarak 81
faaliyetlerinde
de
hekime
ayrı bir ihtisas kazanma yükü
ildeki pediatrik yaş dilimlerine göre kadın, erkek ve
yükler. Koruyucu ve 1. basamak tedavi edici sağlık
toplam nüfuslarla aile hekim varlıkları arasında %98 ile
hizmet sunucusu konumundaki aile hekimine uygulama
%99 arasında değişen oranlarda korelasyon olduğunu
öncesi sürekli eğitim ile uygulama sıklığı açısından ilave
göstermektedir. Dolayısıyla illerdeki pediatrik yaş
çift yönlü iş yükü yükler.
dilimlerindeki nüfusla aile hekim varlığı arasında
Tanım gereği eğer bölgelerarasında hekimlerde
istatistiksel olarak anlamlı ve çok güçlü pozitif yönlü ilişki
dengesiz
dağılım varsa, toplumun sağlayacağı fayda
tespit edilmiştir. İkinci aşamada pediatrik yaş dilimindeki
azalacaktır. Bu azalış, hekimlerin bir kısmında
nüfusun aile hekimlerinden sağladıkları sosyal fayda
yığılmaların yaşanacak olmasından kaynaklanmaktadır.
düzeyinin hesaplanmasına geçilmiştir. Elde edilen
bulgular pediatrik yaş dilimlerindeki nüfusun illere göre Bu çalışmada da aile hekim arzının illere göre pediatrik
yaş dilimindeki nüfus hacmiyle dağılımındaki eşitsizlik
dağılımlarının aile hekim varlıklarıyla kısmen dengesiz
sebebiyle oluşan sosyal fayda kaybının tespitine
gerçekleştiğini desteklemektedir. Buna göre Atkinson
odaklanılmıştır.
eşitliksiz katsayıları da 0,049 ile 0,071 arasında tespit
Yöntem
edilmiş olup, bunun anlamıysa mevcut aile hekimi
Uygulamada kullanılan veriler illere göre
varlığının pediatrik nüfusça %92,9 ile %95,1 arasında
pediatrik
nüfus dilimleri için Türkiye İstatistik Kurumu
hissedildiği, %4,9’u ile %7,1’i arasında değişen oranlarda
veri
bankasından,
aile hekim sayıları içinse Sağlık
aile hekim varlıklarının hissedilemediğidir. Dolayısıyla
Bakanlığı
2016
Yılı
Sağlık İstatistik Yıllığı’ndan
pediatrik yaş dilimlerine göre çocuklar, 24.427 aile
derlenmiştir.
Analiz
istatistiki bölge sınıflandırmasına
hekiminin 1.194 ile 1.727’si arasında değişen kısmını
göre
düzey
3’e
(illere)
göre gerçekleştirilmiştir. Ancak
hissedemeyip 22.747 ile 23.280 arasında değişen miktarda
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illerde her yaş için nüfus bilgileri olmayıp 5’er yıllık
dilimler halinde nüfus miktarları sunulmaktadır. Bu
sebeple de 15-19 yaş dilimindekiler içerisinde adölesan
evredekilerin dışında kalanlar da bulunduğundan, bu yaş
dilimi analiz dışı bırakılmıştır.
İstatistiki analiz yöntemi Atkinson bölgesel
eşitsizlik endeksi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım 1970’ten bu
yana literatürde eşitsizliğin yol açtığı sosyal fayda/refah
kaybının ölçümünde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Endeks değeri ile toplumun sosyal fayda/refah kaybı
yüzdelik oran olarak tespit edilebilmektedir. Buna dayalı
olarak da toplum/toplulukça paylaşılan varlığın aslında
ne kadarmış gibi hissedildiğini ve hissedilmeyen kısmının
hacmini tespit de mümkün ollmaktadır.
Uygulamanın öncül çalışması Çiftçi (2010)
tarafından 2000 yılı nüfus sayımı sonuçlarını temel alarak
hazırladığı ve yaş dilimlerine göre uzman, pratisyen ve
tüm hekimlerin nüfus kesimleri açısından hekim
varlığının hissedilen-hissedilemeyen kısmını tespit ettiği
çalışmasıdır. Atkinson eşitsizlik katsayısının formülüyse
şu şekildedir:
2

!(#) = 1 −

()
(

×

+,)
234
()
.
5ğ57
/01 +,(

9≠1

Formülde !(#) Atkinson bölgelerarası eşitsizlik
endeksini; ( duyarlılık katsayısını; ;</ , i ilindeki aile
hekimi sayısını; =/ , i ilindeki pediatrik yaş dilimindeki
nüfus sayısını tanımlamaktadır. ;< ülke bütünündeki

tüm aile hekimlerinin 81’e bölünmesiyle elde edilen il
ağırlıksız ortalamasını, = ise ülkedeki tüm pediatrik
nüfusun 81’e bölünmesiyle elde edilen il ağırlıksız
ortalamasını tanımlamaktadır.
Bulgular
Analizler üç aşamada gerçekleştirilmiş olup ilk iki
aşamada cinsiyetlere göre üçüncü ve son aşamadaysa
cinsiyet farkı olmaksızın tüm pediatrik yaş dilimlerine
göre Atkinson eşitsizlik endeksleri hesaplanmıştır.
Hesaplanan endeks değerlerine göre de sosyal fayda ve
fayda kaybı oranları, hissedilen aile hekimi sayısı ve
hissedilen aile hekimi başına düşen pediatrik yaş
dilimindeki nüfus miktarları tespit edilmiştir.
Tablo 1’de pediatrik yaş dilimindeki erkek nüfusa
ilişkin bulgular sunulmuştur. Buna göre erkek pediatrik
yaş dilimindeki il nüfuslarına göre aile hekimlerinin iller
arası göre dağılımındaki dengesizlikten kaynaklanan
sosyal fayda kaybı %4,9 ile %7,0 arasında değişmektedir.
Dolayısıyla da sağlanan sosyal fayda oranı %93,0 ile
%95,1 arasındadır. Hissedilen aile hekimi sayısı da 22,763
ile 23,280 kişi arasında değişmekte olup, hissedilmeyen
aile hekimi sayısı ise 1194 ile 1711 arasındadır. Buna göre
hissedilen aile hekimi başına düşen pediatrik nüfus:
1) 0-4 yaş arasındakiler için 146 (gerçekleşme 135, ilave iş
yükü 11) kişi
2) 5-9 yaş arasındakiler için 140 (gerçekleşme 133, ilave iş
yükü 7) kişi
3) 10-14 yaş arasındakiler için de 135 (gerçekleşme 129,
ilave iş yükü 6) kişidir.

Tablo 1. Yaş dilimlerine göre erkek pediatrik nüfus (2016)
Sosyal
Sosyal fayda
Hissedilen Hissedilmeyen
Yaş
Atkinson fayda kaybı
aile hekim aile hekimi
dilimleri endeksi oranı oranı
sayısı
sayısı
0-4
0,070
93,0
7,0
22763
1711
5-9
0,052
94,8
5,2
23194
1280
10-14
0,049
95,1
4,9
23280
1194
0-14
0,056
94,4
5,6
23101
1373

Tablo 2’de pediatrik yaş dilimindeki kız nüfusa
ilişkin bulgular sunulmuştur. Buna göre kız pediatrik yaş
dilimindeki il nüfuslarına göre sosyal fayda kaybı %5,0 ile
%7,1 arasında değişmektedir. Dolayısıyla da sağlanan
sosyal fayda oranı %92,9 ile %95,0 arasındadır. Hissedilen
aile hekimi sayısı da 22,747 ile 23,248 kişi arasında
değişmekte olup, hissedilmeyen aile hekimi sayısı ise
1226 ile 1727 arasında gerçekleşmiştir. Buna göre
hissedilen aile hekimi başına düşen pediatrik nüfus:
1) 0-4 yaş arasındakiler için 138 (gerçekleşme 128, ilave iş
yükü 10) kişi
2) 5-9 yaş arasındakiler için 133 (gerçekleşme 126, ilave iş

Hissedilen aile hekimi
başına düşen pediatrik
nüfus
146
140
135
421

Aile hekimi
başına düşen
pediatrik
nüfus
135
133
129
397

yükü 7) kişi
3) 10-14 yaş arasındakiler için de 128 (gerçekleşme 122,
ilave iş yükü 6) kişidir.
Tablo 3’te pediatrik yaş dilimindeki toplam nüfusa ilişkin
bulgular sunulmuştur. Buna göre tüm pediatrik yaş
dilimindeki il nüfuslarına göre sosyal fayda kaybı %4,9 ile
%7,0 arasında değişmektedir. Dolayısıyla da sağlanan
sosyal fayda oranı %93,0 ile %95,1 arasındadır. Hissedilen
aile hekimi sayısı da 22,756 ile 23,265 kişi arasında
değişmekte olup, hissedilmeyen aile hekimi sayısı ise
1209 ile 1718 arasında gerçekleşmiştir.
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Tablo 2. Yaş dilimlerine göre kız pediatrik nüfus (2016)
Sosyal
Sosyal fayda
Hissedilen
Yaş
Atkinson fayda kaybı
aile hekim
dilimleri endeksi oranı oranı
sayısı
0-4
0,071
92,9
7,1
22747
5-9
0,054
94,6
5,4
23151
10-14
0,050
95,0
5,0
23248
0-14
0,057
94,3
5,7
23072

Buna göre hissedilen aile hekimi başına düşen
pediatrik nüfus:
1) 0-4 yaş arasındakiler için 284 (gerçekleşme 264, ilave iş
yükü 20) kişi

Hissedilmeyen
aile hekimi
sayısı
1727
1323
1226
1402

Aile hekimi
başına düşen
pediatrik
nüfus
128
126
122
376

2) 5-9 yaş arasındakiler için 273 (gerçekleşme 259, ilave iş
yükü 14) kişi;
3) 10-14 yaş arasındakiler için de 263 (gerçekleşme 250,
ilave iş yükü 13) kişidir.

Tablo 3. Yaş dilimlerine göre pediatrik nüfus toplamları (2016)
Sosyal
Sosyal fayda
Hissedilen Hissedilmeyen
Yaş
Atkinson fayda kaybı
aile hekim aile hekimi
dilimleri endeksi oranı oranı
sayısı
sayısı
0-4
0,070
93,0
7,0
22756
1718
5-9
0,053
94,7
5,3
23173
1301
10-14
0,049
95,1
4,9
23265
1209
0-14
0,057
94,3
5,7
23087
1387

Tartışma ve Sonuç
Aile hekimlerinin ülke çapında her bölge
düzeyinde (düzey 1, 2, 3, 4) giderek artan ölçüde nüfusla
orantılı dağılımı sağlanarak günümüzde neredeyse tam
denge noktasına erişilmiştir. Sayıları 2016’da 24,474’e
ulaşan aile hekimleri, 80 milyona dayanan ülke nüfusuna
hizmet sunmaktadır. Aile hekimi başına yaklaşık 3250
kişinin düştüğü ülkemizde, pediatrik yaş dilimindeki
nüfusun özellikle ilk evredekilerde yüksek mortalite ve
sürekli ve hızlı fizyolojik ve psikolojik değişim ve gelişim,
beraberinde aile hekimi iş yükünde ciddi artışa yol
açmaktadır. Buna iller arası pediatrik yaş dilimi
nüfusuyla aile hekimi dağılımında ciddi sapma
yaşanması eklendiğinde, söz konusu iş yükü daha da
yükselmektedir. Buna her pediatrik yaş alt evresinde ayrı
ihtisaslaşma ve mesleki eğitim ihtiyacının doğuşu
eklendiğinde, iş yükünün ağırlığında artış ve hizmet
sunum kalitesinde düşüş yaşanması riskiyle
karşılaşılmaktadır.
Aile hekimliği hizmetlerinin etkisinin ve nüfusun
da aile hekimlerinden aldıkları hizmet kalitesinin artışı
için söz konusu iş yükünün hafifletilmesi ihtiyacı
mevcuttur. Temelde iş yükünü hafifletme iki şekilde
olabilir:
1) Pediatristlerin sayısal artışının sağlanması
2) Aile hekimlerinin görev ve sorumluluklarından bir
kısmının yardımcı sağlık personeline devri.
Kanımızca ilki maliyetli ve etkisi çok daha uzun
dönem sonra görülebilecek niteliktedir. İkincisindeyse

Hissedilen aile
hekimi başına düşen
pediatrik nüfus
138
133
128
399

Hissedilen aile
hekimi başına düşen
pediatrik nüfus
284
273
263
820

Aile hekimi
başına düşen
pediatrik
nüfus
264
259
250
773

yetki ve sorumluluk alanlarının net çizgiyle belirlenmesi
gerekir. Ancak ilkine göre çok daha düşük maliyetli ve
sonuçları çok daha hızlı görülebilecek özelliktedir.
Özellikle bebeklik evresinde rutin boy, kilo
ölçümleri, aşılama faaliyetlerinin aile hekimlerinin görev
ve sorumluluk alanından çıkartılması bir çözüm olabilir.
Neticede ebe hemşireler kırsal alanda hekimin
bulunmadığı durumda kadın doğum uzmanına yakın
yetkiye sahiptir. Ayrıca aile hekimliği merkezlerinde aile
hekiminin yanında da söz konusu periyodik kontrollerin
bizzat uygulayıcısı konumundadırlar. Ancak ihtisas
alanları pediatrik yaş grubundakilerdir. Şayet ebe
hemşireler aile hekimliği merkezleri dışında sağlık
kabinlerinde rutin uygulamaları gerçekleştirmede çok
keskin çizgilerle belirlenecek yetkilendirmeyle faaliyette
bulunurlarsa, aile hekimleri üzerindeki iş yükünü önemli
ölçüde azaltacaktır. İngiltere’de ruh hastalıkları
merkezlerinin 1. basamak sağlık hizmetinde yer almasına
karşılık, bu merkezlerdeki hizmet sunucularının psikiyatr
değil psikologlardan oluşması örnek verilebilir. Böylelikle
aile hekimleri, aile merkezlerinde branş hemşiresi
konumundaki ebe hemşire çalıştırmak zorunda da
kalmayacaklardır.
Kaynaklar
1. Çiftçi, M. (2010). Türkiye’de 60 yaş ve üstü nüfusun
sağlık hizmetlerinin bölgesel dağılımından sağladıkları
sosyal fayda düzeyleri. Turkish Journal of Geriatrics,
13(4): 252-260.
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önemli ölçüde gerçekleştirme potansiyelinin
oluşturulduğu sonucuyla karşılaşılmaktadır.
Anahtar kelimeler: sosyal politika, sosyal hizmetler, aile
hekimliği, bölge çalışmaları, sağlık yönetimi, istatistik

[Abstract:0277]

Giriş

Sosyal politika dezavantajlılığı yok etmeyi veya
en azından olumsuz tesirlerini hafifletmeyi amaçlar. İlk
çıkışında çalışma hayatındaki dezavantajlılığa odaklanmış
olsa da günümüzde gelinen noktada toplumdaki tüm
dezavantalılığı faaliyet alanı olarak almıştır. Yaşlılık en
önemli dezavantajlılık unsurlarından olup,
dezavantajlılığa yol açan olumsuz etkileri bütünüyle
ortadan kaldırılamasa da bu etkilerin hafifletilmesi
AMAÇ: Sosyal politika dezavantajlılıkla mücadeleyi
hedef alır. Aile hekimliği ise koruyucu ve birinci basamak imkânı mevcuttur. İşte aile hekimliği hizmetleriyle
geriatrik nüfus arasındaki ilişkinin diğer yaş dilimlerine
tedavi edici sağlık hizmetlerinin büyük bölümünü
göre sosyal politika açısından ayrıcalıklı noktaya erişimi
karşılar. Bu çalışmanın amacı da dezavantajlı kesim
kapsamında kabul edilen geriatrik yaş gurubundakilerin de bu noktada başlamaktadır. Netice itibarıyla diğer çoğu
yaş dilimindekilerin aksine geriatrik yaş dilimindekilerde
(65 yaş ve üstü) yaşadıkları illerdeki aile hekim
hastalanma ve ölüm riski çok yüksektir ve yaş ilerledikçe
mevcutlarıyla dağılım dengesine dayanan sosyal fayda
doğru orantılı olarak artış göstermektedir.
düzeylerini tespitidir.
Geriatrik yaş dilimindeki nüfusun sağlık
YÖNTEM: Atkinson eşitsizlik katsayısı yaklaşımı yöntem
hizmetlerine
ve dolayısıyla da sağlık hizmet sunucusu
olarak kullanılmıştır. Veri tasarımı Sağlık Bakanlığı’nın
konumundaki
hekimlere olan ihtiyacı çok yüksektir. Aile
2016 yılı istatistik raporuyla tuik nüfus istatistiklerine
hekimlerinin
diğer
hekimlik branşlarına göre görev
dayanmaktadır. 2016 yılı verilerinin temel alınmasının
tanımları sebebiyle geriatrik yaş dilimlerindeki nüfus
sebebi, en güncel nüfus ve aile hekimliği verilerini
açısından önemi daha da yüksektir. Aile hekimliği hem
oluşturmasındandır.
koruyucu sağlık hizmet sunucusu hem de tedavi edici
BULGULAR: Elde edilen bulgular, öncelikli olarak 81
sağlık hizmetleri içerisinde 1. basamak sağlık hizmet
ildeki geriatrik yaş dilimlerine göre kadın, erkek ve
sunucusu konumundadır. Yaşlanmayla artan hastalanma
toplam nüfuslarla aile hekim varlıkları arasında %96 ile
riskini de hastalık oluşmadan veya ilk evresinde tespit
%98 arasında değişen oranlarda korelasyon olduğunu
ederek ileri aşamaya geçişine engel olmada büyük öneme
göstermektedir. Dolayısıyla illerdeki geriatrik yaş
sahiptirler.
dilimlerindeki nüfusla aile hekim varlığı arasında
Eğer bölgeler arasında hekim dağılımında
istatistiksel olarak anlamlı ve çok güçlü pozitif yönlü ilişki
dengesizlik
varsa, hekimlerin bir bölümünde hasta
tespit edilmiştir. İkinci aşamada geriatrik yaş dilimindeki
yığılması
oluşacaktır.
Bu da beraberinde hastaların
nüfusun aile hekimlerinden sağladıkları sosyal fayda
hekimlerden
sağladıkları
faydayı düşürecektir. Bu
düzeyinin hesaplanmasına geçilmiştir. Elde edilen
çalışmada da aile hekim arzının illere göre geriatrik yaş
bulgular geriatrik yaş dilimlerindeki nüfusun illere göre
dilimindeki (yaşlılar ve ileri yaşlılar) nüfus hacmiyle
dağılımlarının aile hekim varlıklarıyla kısmen dengesiz
dağılımındaki eşitsizlik sebebiyle oluşan sosyal fayda
gerçekleştiğini desteklemektedir. Buna göre Atkinson
kaybının tespitine odaklanılmıştır.
eşitliksiz katsayıları da 0,066 ile 0,137 arasında tespit
Yöntem
edilmiş olup, bunun anlamıysa mevcut aile hekimi
Uygulamada kullanılan veriler illere göre
varlığının geriatrik nüfusça %86,3 ile %93,4 arasında
geriatrik nüfus dilimleri için Türkiye İstatistik Kurumu
hissedildiği, %13,7’si ile %6,6’sı arasında değişen
veri bankasından, aile hekim sayıları içinse Sağlık
oranlarda aile hekim varlıklarının hissedilemediğidir.
Bakanlığı 2016 Yılı Sağlık İstatistik Yıllığı’ndan
Dolayısıyla geriatrik yaş dilimlerine göre yaşlılar, 24.427
derlenmiştir. Analiz istatistiki bölge sınıflandırmasına
aile hekiminin 1.625 ile 3.358’i arasında değişen kısmını
hissedemeyip 21.116 ile 22.849 arasında değişen miktarda göre düzey 3’e (illere) göre gerçekleştirilmiştir.
İstatistiki analiz yöntemi Atkinson bölgesel
kişiymiş gibi aile hekim varlığını hissetmektedirler.
eşitsizlik endeksi yaklaşımıdır. Yaklaşık yarım asırdır
SONUÇ: Geriatrik yaş dilimlerine göre yaşlılar (65+) ve
ileri yaşlıların (80+) illere göre dağılımlarının il aile hekim literatürde hemen her alandaki eşitsizliğin ölçümünde
kullanılan yöntem ile toplumun dağılımı ölçülen değerin
varlıklarıyla dağılımlarının neredeyse tam denge
yüzde kaçını hissettiğini, yüzde kaçını ise
düzeyinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla
hissedemediğini tespite imkan tanımaktadır. Dolayısıyla
geriatrik yaş dilimleri açısından aile hekimliği
da toplumca hissedilen ve hissedilemeyen değer miktarı
hizmetlerinin sosyal politika kapsamında dezavatajlılığı
somut şekilde hesaplanabilmektedir. Bu çalışma
mümkünse yok etme, değilse de hafifletme amacını
Sosyal Politika Perspektifiyle Geriatrik Nüfusun Aile
Hekimlerinden Sağladığı Sosyal Fayda
Murat Çiftçi
Trakya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü
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kapsamındaysa elde edilen endeks katsayısı değeri ile
geriatrik nüfusun mevcut aile hekimi varlığını kaç kişi
olarak hissettiği, kaç aile hekiminin ise bu dilimdeki
nüfusça hissedilemediği tespit edilmiştir.
Uygulamada takip edilen süreç için öncül çalışma
ise Çiftçi (2010) tarafından 2000 yılı nüfus sayımına dayalı
olarak yaş dilimlerine göre uzman, pratisyen ve tüm
hekim varlığının hissedilen-hissedilemeyen kısmının
tespit edildiği çalışmadır. Çalışmanın dayandığı Atkinson
bölgesel eşitsizlik katsayısının hesaplanmasında
kullanılan formül de şu şekildedir:

dalgalanmaktadır. En yüksek sosyal fayda kaybı 80+ yaş
diliminde yer alan ve ileri yaşlılar olarak tanımlanan
erkek nüfusta gerçekleşmektedir. İleri yaşlılık evresi
öncesindeki geriatrik erkek nüfus için sosyal fayda
oranında belirgin düzeyde yükseliş söz konusudur.
Hissedilen aile hekimi başına düşen geriatrik erkek nüfus
sayısı 65-79 yaş diliminde 108 (gerçekleşme 98, ilave 10
kişi), 80+ yaş diliminde 24 (gerçekleşme 21, ilave 3 kişi) ve
65+ yaş diliminde de 132 (gerçekleşme 119, ilave 13 kişi)
şeklindedir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi geriatrik yaş
dilimindeki
kadın nüfusa göre aile hekimlerinin iller arası
2
+,)
234
dağılımındaki
eşitsizlikten kaynaklanan sosyal fayda
>
>
!(#) = 1 − ) × ./01 +,- )
5ğ57 9 ≠ 1
kaybı %6,6 ile %12,1 arasında değişmektedir. Dolayısıyla
>
>
da sağlanan sosyal fayda oranı %87,9 ile %93,4 arasında
Formülde !(#) Atkinson bölgelerarası eşitsizlik
dalgalanmaktadır. En yüksek sosyal fayda kaybı 80+ yaş
diliminde yer alan ve ileri yaşlılar olarak tanımlanan
endeksini; ( duyarlılık katsayısını; ;</ , i ilindeki aile
kadın nüfusta gerçekleşmektedir. İleri yaşlılık evresi
hekimi sayısını; ?/ , i ilindeki geriatrik yaş dilimindeki
öncesindeki geriatrik kadın nüfus için yaş dilimi
nüfus sayısını tanımlamaktadır. ;< ülke bütünündeki
yükseldikçe sosyal fayda oranında belirgin düzeyde
tüm aile hekimlerinin 81’e bölünmesiyle elde edilen il
yükseliş söz konusudur. Hissedilen aile hekimi başına
ağırlıksız ortalamasını, ? ise ülkedeki tüm geriatrik
düşen geriatrik kadın nüfus sayısı 65-79 yaş diliminde 128
nüfusun 81’e bölünmesiyle elde edilen il ağırlıksız
(gerçekleşme 118, ilave 10 kişi), 80+ yaş diliminde 39
ortalamasını tanımlamaktadır.
(gerçekleşme 35, ilave 4 kişi) ve 65+ yaş diliminde de 167
Bulgular
(gerçekleşme 152, ilave 15 kişi) şeklindedir.
Analizler üç aşamada gerçekleştirilmiş olup ilk
Tablo 3’te de görüldüğü gibi geriatrik yaş
aşamada erkek, ikinci aşamada kadın ve son aşamada da
dilimindeki bütün nüfusa göre aile hekimlerinin iller arası
cinsiyet farkı olmaksızın tüm geriatrik yaş dilimlerine
dağılımındaki eşitsizlikten kaynaklanan sosyal fayda
göre Atkinson eşitsizlik endeks değeri ve bu değere göre
hesaplanan sonuçlar tespit edilmiştir. Atkinson endeksine kaybı %7,1 ile %12,4 arasında değişmektedir. Dolayısıyla
da sağlanan sosyal fayda oranı %87,6 ile %92,9 arasında
bağlı olarak da her aşama için 5 farklı bulguya daha
dalgalanmaktadır. En yüksek sosyal fayda kaybı 80+ yaş
ulaşılmıştır. Bunlar sırasıyla:
diliminde yer alan ve ileri yaşlılar olarak tanımlanan
1) Sosyal fayda oranı
nüfusta gerçekleşmektedir. İleri yaşlılık evresi
2) Sosyal fayda kaybı oranı
öncesindeki geriatrik nüfus bütünü için sosyal fayda
3) Hissedilen aile hekim sayısı
oranında yaş dilimindeki artışa göre belirgin düzeyde
4) Hissedilemeyen aile hekimi sayısı
yükseliş söz konusudur. Hissedilen aile hekimi başına
5) Hissedilen aile hekimi başına düşen geriatrik nüfus.
düşen geriatrik nüfus sayısı 65-79 yaş diliminde 236
Tablo 1’de görüldüğü gibi geriatrik yaş
dilimindeki erkek nüfusa göre aile hekimlerinin iller arası (gerçekleşme 216, ilave 20 kişi), 80+ yaş diliminde 63
(gerçekleşme 55, ilave 18 kişi) ve 65+ yaş diliminde de 298
dağılımındaki eşitsizlikten kaynaklanan sosyal fayda
kaybı %7,7 ile %14,2 arasında değişmektedir. Dolayısıyla (gerçekleşme 272, ilave 26 kişi) şeklindedir.
da sağlanan sosyal fayda oranı %85,8 ile %92,3 arasında
Tablo 1. Yaş dilimlerine göre erkek geriatrik nüfus (2016)
Sosyal
Sosyal fayda
Hissedilen
Yaş
Atkinson fayda kaybı
aile hekim
dilimleri endeksi oranı oranı
sayısı
65-69
0,077
92,3
7,7
22597
70-74
0,093
90,7
9,3
22206
75-79
0,115
88,5
11,5
21651
80-84
0,137
86,3
13,7
21116
85-89
0,142
85,8
14,2
21001
90+
0,116
88,4
11,6
21633
65-79
0,088
91,2
8,8
22332
80+
0,134
86,6
13,4
21202
65+
0,094
90,6
9,4
22185

Hissedilmeyen
aile hekimi
sayısı
1877
2268
2823
3358
3473
2841
2142
3272
2289

Hissedilen aile hekimi
başına düşen geriatrik
nüfus
50
34
24
16
6
2
108
24
132

Aile hekimi
başına düşen
geriatrik
nüfus
46
31
21
14
6
2
98
21
119
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Tablo 2. Yaş dilimlerine göre kadın geriatrik nüfus (2016)
Sosyal
Sosyal fayda
Hissedilen
Yaş
Atkinson fayda kaybı
aile hekim
dilimleri endeksi oranı oranı
sayısı
65-69
0,066
93,4
6,6
22849
70-74
0,087
91,3
8,7
22347
75-79
0,102
89,8
10,2
21978
80-84
0,115
88,5
11,5
21652
85-89
0,121
87,9
12,1
21516
90+
0,099
90,1
9,9
22047
65-79
0,080
92,0
8,0
22520
80+
0,108
89,2
10,8
21822
65+
0,084
91,6
8,4
22408

Hissedilmeyen
aile hekimi
sayısı
1625
2127
2496
2822
2958
2427
1954
2652
2066

Hissedilen aile hekimi
başına düşen geriatrik
nüfus
56
41
31
22
12
5
128
39
167

Aile hekimi
başına düşen
geriatrik
nüfus
52
37
28
19
11
4
118
35
152

Tablo 3. Yaş dilimlerine göre geriatrik nüfus toplamları (2016)
Sosyal
Sosyal fayda
Hissedilen Hissedilmeyen
Yaş
Atkinson fayda kaybı
aile hekim aile hekimi
dilimleri endeksi oranı oranı
sayısı
sayısı
65-69
0,071
92,9
7,1
22740
1734
70-74
0,089
91,1
8,9
22295
2179
75-79
0,107
89,3
10,7
21863
2611
80-84
0,122
87,8
12,2
21488
2986
85-89
0,124
87,6
12,4
21431
3043
90+
0,091
90,9
9,1
22252
2222
65-79
0,083
91,7
8,3
22443
2031
80+
0,116
88,4
11,6
21642
2832
65+
0,088
91,2
8,8
22321
2153

Hissedilen aile hekimi
başına düşen geriatrik
nüfus
106
75
55
38
19
7
236
63
298

Aile hekimi
başına düşen
geriatrik
nüfus
99
69
49
33
16
6
216
55
272

Tartışma ve Sonuç
Türkiye’de aktif olarak görev yapan 2016 yılı
itibarıyla 24.474 aile hekimi bulunmakta olup aile hekimi
başına düşün nüfus 3250 civarındadır. Aile hekimliği
uygulamasının milli ölçekte kurumsallaştırılması çabaları
sonucunda yaklaşık 7 yıllık süreçte neredeyse tam denge
durumuna erişilerek aile hekimlerinden sağlanan sosyal
fayda %100’e yaklaşmıştır. Ancak yaşlı nüfus açısından
ciddi bir sapma yaşandığı da, analiz sonuçlarında net
şekilde tespit edilmiştir. Bu sebeple de yaşlılar aile
hekimlerinin tamamını hissedememekte, bu durum da
aile hekimleri üzerindeki geriatrik iş yükünü
arttırmaktadır. Özellikle erkeklerde kadınlara göre, ileri
yaşlılarda da erken evre yaşlılara göre bu yükte artış
vardır. Hekimlik faaliyetleri açısından geriatrik yaş
dilimindekilerin getirdiği iş yükü, diğer yaş
dilimindekilere göre oldukça fazladır. Bu sebeple söz
konusu %6,6 ile %13,4 arasında sosyal fayda kayıplarının
çarpan etkisi sebebiyle aile hekimlerinde yol açtığı iş yükü
çok yüksektir.
Geriatrik nüfusun aile hekimlerinin sayısıyla
dengeli ikametini sağlamaya yönelik politika üretmek
işlevsel değildir. Keza aile hekimlerinin dağılımlarının
geriatrik nüfusla tam dengeli olmasına yönelik politika

türetmek de diğer yaş dilimleri için sosyal fayda kaybının
artışına yol açacağından işlevsel olmaz. O halde yapılması
gereken, aile hekimleri üzerindeki yaşlılardan
kaynaklanan ek iş yükünün hafifletilmesidir. Böylelikle
hem aile hekimleri daha verimli çalışabilecek, hem de
yaşlılar daha kaliteli hizmet alabilecektir. Bu noktada
özellikle ileri yaşlılarda daha da çok ihtiyaç gösteren evde
bakım hizmetlerinde hekim hizmet sunumunun
arttırılması oldukça önemlidir. Örnek vermek gerekirse
evde bakım hizmetlerinde tahlil için örnek almaya
gelinmesi, hekim talebine bağlanmıştır. Bu zorunluluk
kaldırılarak tıpkı raporlu ilaçlarda olduğu gibi periyodik
süreye bağlanabilir. Ya da hasta yakınlarının evde bakım
merkezine başvurularıyla ya da online başvurularla
gerçekleştirilebilir. Keza kronik hastalık sıklığının en
yaygın olduğu yaş dilimi özelliğindeki yaşlılar için
raporlu ilaçların hekim talebine bağlanması kaldırılarak
aile hekiminin üzerindeki iş yükü hafifletilebilir. Evde
bakım hizmetlerinde görev yapan hekimlere ilaç reçete
etme yetkisi sağlanarak, raporlu ilaçlar dışındaki ilaçların
temini sağlanarak da bu yük hafifletilebilir.
Kaynaklar
1.Çiftçi, M. Türkiye’de 60 yaş ve üstü nüfusun sağlık
hizmetlerinin bölgesel dağılımından sağladıkları sosyal
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fayda düzeyleri. Turkish Journal of Geriatrics,
2010;13(4):252-60.
2.T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğü (2017). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016,
Ankara.
3.TUİK, veri bankası.
[Abstract:0278]
Hasta merkezli bakım konusunda hekimlerin ve
hastaların algı ve görüşleri
Gülay Şahin , Mustafa Kürşat Şahin , Füsun Artıran İğde ,
Mustafa Fevzi Dikici
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği
Kliniği, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim
Dalı, Samsun
1

2

2

saptanmamıştır. Kız öğrencilerin JSPE-S ortalaması da
erkek öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksektir. Eğitim
ile öğrencilerin hem hasta merkezli tutumu hem de
empati seviyeleri anlamlı olarak olumlu yönde
etkilenmiştir.
SONUÇ: Çalışmamızda tıp öğrencilerinin ve hastaların
tutumunun doktor merkezli olduğu saptanmıştır.
Eğitimler aracılığıyla öğrencilerin empati seviyelerinin
yükseltilmesi ve hasta merkezli olmaları sağlanabilir.
Anahtar kelimeler: eğitim, empati, hasta merkezli bakım,
hastalar, tıp öğrencileri

2

Giriş

Hasta merkezli bakım (HBM), bireysel hasta
tercihlerine, ihtiyaçlarına, değerlerine duyarlı, saygılı ve
hasta değerlerinin tüm klinik kararlarda rehberlik
etmesini sağlamak olarak tanımlanmaktadır. HBM terimi
birkaç dekat önce tıp literatürüne girdiği halde, sağlık
politikası sözlüğüne 2001 yılında Tıp Enstitüsü’nün
AMAÇ: Günümüzde tıp uygulamaları hekim
merkezliden hasta merkezli yaklaşıma doğru bir değişim raporu “Crossing the Quality Chasm” ile yüksek kaliteli
sağlık hizmetlerine ulaşım için altı ana hedeften biri
göstermektedir. Bu çalışmada dönem bir, üç, altı tıp
olarak yer verildiğinde girmiştir.
öğrencilerinin ve hastaların hasta merkezli bakım
HBM gelişmiş ülkelerde geniş çapta
konusundaki tutumlarını ve dönem altı öğrencilerine
desteklenmekte
ve bazı gelişmekte olan ülkelerde de
verilen eğitimin hasta merkezli bakıma ve empati
popülerlik
kazanmaktadır.
Uluslararası düzeyde,
seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
HBM’nin önemi Dünya Sağlık Örgütü, Birleşik Krallık
YÖNTEM: Gözlemsel analitik tipte kesitsel ve yarı
Sağlık Vakfı ve Birleşik Devletler Tıp Enstitüsü tarafından
deneysel nitelikteki çalışmamıza iki yüz elli dokuz hasta
onaylanmıştır. HBM, kaliteli sağlık hizmetinin önemli bir
ve beş yüz elli bir tıp öğrencisi katılmıştır. Hastalara
sosyodemografik özellikleri içeren soruların yer aldığı bir parçasıdır. Yapılan çalışmalarda HBM’nin hasta ve
anket formu ve hasta-hekim ilişkisine yönelik tutumlarını hekimin memnuniyetini arttırdığı, hasta ve hekim
arasındaki ilişkileri geliştirdiği, hastaları bakıma daha iyi
değerlendirmek için Hasta-Hekim İlişkisine Yönelik
dâhil ettiği, hastaların yaşam kalitesini arttırdığı ve klinik
Tutum Ölçeğ (PPOS) yüz yüze uygulanmıştır. Anket
formu yaklaşık on beş dakikada doldurulmuştur. Dönem sonuçlarda belirgin iyileşmeler sağladığı gösterilmiştir.
1 ve 3 tıp öğrencilerine sosyodemografik özellikleri içeren Sağlık bakım etkinliğinin artırılması, sağlık masraflarının
azaltılması ve hastanede kalış süresinin kısaltılması da
soruların yer aldığı bir anket formu ve tıp eğitimi
dâhil olmak üzere sağlık sistemi ve organizasyonlarına
boyunca hasta merkezli bakım konusundaki tutumlarını
olumlu etkileri olduğu kabul edilmiştir. Bununla birlikte
değerlendirmek için PPOS uygulanmıştır. Dönem 6 tıp
öğrencilerine sosyodemografik özellikleri içeren soruların doktorun dominant, hastanın pasif tıbbi bakım alıcıları
olarak görüldüğü geleneksel hasta-hekim ilişkisi modeli
yer aldığı bir anket formu ve bir aylık aile hekimliği stajı
hala hâkim olduğundan pratik uygulamada HBM’nin yeri
başında ve sonunda olmak üzere PPOS ve Jefferson
bazen sınırlı kalmaktadır. Hastaların da hasta merkezli
Hekim Empati Ölçeği-Öğrenci versiyonu (JSPE-S)
tutumları ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır ve
uygulanmıştır. Aile hekimliği stajı kapsamında son sınıf
son çalışmalarda hastaların tutumlarının doktor merkezli
tıp öğrencilerinin yaklaşık yarısına (müdahale grubu)
yönde olduğu bildirilmektedir. Hasta merkezli bakım için
hasta merkezli bakım ve empati konusundaki eğitim
hastaların beklentilerinde son gelişmeler ışığında değişme
verilip, diğer yarısına (kontrol grubu) eğitim
olup olmadığının araştırılmasının önemli olduğu
verilmemiştir. Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart
düşünülmektedir.
sapma, %95 güven aralığı ile sunulmuştur. Verilerin
Aynı zamanda, son yıllarda hasta merkezli sağlık
karşılaştırılmasında ki-kare, t testi ve ANOVA
hizmetinin
önemini fark eden tıp eğitimcilerinin,
kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0,05 olarak kabul
öğrencilerin iletişim becerileri, profesyonel değerler,
edilmiştir.
insani tutum ve davranışlar gibi konuları öğrenebilmesi
BULGULAR: Dönem bir,üç, altı öğrencilerinin ve
hastaların PPOS ortalaması sırasıyla 4,17±0,42, 3,76±0,37, için müfredatı yeniden düzenleme çabaları
bulunmaktadır. Ancak bu eğitim çabalarına rağmen tıp
3,33±0,34 ve 3,10±0,76 puandır. Kız öğrencilerin PPOS
öğrencilerinin empati ve hasta merkezli tutumlarında
ortalaması (3,93±0,55) erkek öğrencilerden (3,54±0,43)
klinik öğrenim süresince düşüş olduğu ve bu konuda
anlamlı olarak daha yüksektir. Hastaların cinsiyet
önlemler alınması gerektiği belirtilmektedir. Yeni
açısından PPOS ortalamaları arasında bir fark
1

2
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anlayışla değişen ve gelişen eğitim kültüründe öğrenim
gören öğrencilerin ve yanı sıra hastaların hasta merkezli
bakım konusundaki tutumlarını belirleyen faktörleri
araştırmayı ve son sınıf tıp öğrencilerine hasta merkezli
bakım ve empati konusunda yapılan workshop’un empati
ve hasta merkezli tutuma etkisinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümü kesitseldir, ikinci bölümü ise quasi-experimental
çalışmadır. Çalışmaya 2013-2014 yılları arasında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Polikliniği’ne başvuran hastalar ile dönem bir, üç ve altı
tıp öğrencileri alınmıştır. Çalışmada Patient-Practitioner
Orientation Scale (PPOS) ve Jefferson Scale of Physician
Empathy-Student version (JSPE-S) olmak üzere iki ölçek
ve sosyodemografik özellikleri belirlemek için soruların
yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın birinci
bölümünde, hastalara ve dönem 1, 3 tıp öğrencilerine
sosyodemografik özellikleri içeren soruların yer aldığı bir
anket formu ve hasta-hekim ilişkisine yönelik tutumlarını
değerlendirmek için PPOS yüz yüze uygulanmıştır. Anket
formu yaklaşık on beş dakikada doldurulmuştur. İkinci
bölümde ise dönem 6 tıp öğrencilerine sosyodemografik
özellikleri içeren soruların yer aldığı bir anket formu ve
bir aylık aile hekimliği stajı başında ve sonunda olmak
üzere PPOS ve JSPE-S uygulanmıştır. Aile hekimliği stajı
kapsamında son sınıf tıp öğrencilerinin yaklaşık yarısına
(müdahale grubu) hasta merkezli bakım ve empati
konusunda workshop yapılırken, diğer yarısına (kontrol
grubu) yapılmamıştır.
Aile hekimliği stajı kapsamında her ay 10-15
kişiden oluşan son sınıf tıp öğrencisi grubuna hasta
merkezli bakım ve empati ile ilgili teorik bir eğitim
verilmiştir. Devamında aynı vakaya hem hasta merkezli
hem de doktor merkezli yaklaşılarak tanı, tedavi ve hasta
memnuniyetinin nasıl değiştiği grup içinde tartışılmıştır.
Sonrasında öğrenciler iki küçük gruba ayrılmıştır. Bir
gruba hekim merkezli, diğer gruba hasta merkezli hastahekim görüşme senaryo örneği verilmiştir. Bu
görüşmelerde hekimin hastaya yaklaşımı, hasta-hekim
iletişimini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler,
tedavinin planlanması aşamasında hastanın rolü,
öğrencilerin hem hasta ve hem hekim rolüne bürünmesi
durumunda, beklentilerinde, düşünce ve tutumlarında
neler değişebileceği gruplarla interaktif bir ortamda
tartışılmıştır.
Verilerin analizinde SPSS sürüm 22.0 istatistik
programı kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama,
standart sapma, %95 güven aralığı ile sunulmuştur.
Verilerin dağılımı Kolmogorov-Smirnov testi ile
değerlendirilmiştir. Gruplar arası karşılaştırma kategorik
değişkenler için ki-kare, normal dağılım gösterenlerde
bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. İkiden fazla
grupların karşılaştırılmasında ANOVA kullanılmıştır.
Bağımsız değişkenin her grubunun aynı varyansa sahip

olduğu şeklindeki ANOVA varsayımını test etmek için,
varyans homojenliğine yönelik Levene testi
uygulanmıştır. Varyans homojenliği olmadığında ise
ortalamaların eşitliğini değerlendirmede Brown- Forsythe
testi kullanılmıştır. Varyans homojenliği olan durumda
Tukey, varyansların homojenliğinin ihlal edildiği
durumlarda ise Tamhane'nin T2 post hoc analizi için
tercih edilmiştir. Ön test, son test arası karşılaştırmada
bağımlı örneklem t testi kullanılmıştır. Ölçekler
arasındaki ilişki ise Pearson korelasyon testi ile
değerlendirilmiştir. Bağımlı değişken ile bağımsız
değişken arasındaki ilişkinin değerlendirilmesinde basit
doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel
anlamlılık p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya 201 dönem 1, 107 dönem 3, 193 dönem
6 tıp öğrencisi ve 259 hasta olmak üzere 760 kişi
katılmıştır. Çalışmaya katılanların 425’i (%55,9) kadın,
335’i (%44,1) erkektir. Yaş ortalaması dönem bir için
19,30±0,10 yıl, dönem üç için 21,38±0,09 yıl, dönem altı
için 24,49±0,07 yıl ve hastalar için 39,68±0,74 yıldır.
Dönem bir, üç, altı ve hastaların toplam PPOS ile
paylaşım ve bakım alt ölçeklerinin ortalama puanlarının
katılımcılar arasında karşılaştırılması sunulmuştur.
Dönem bir öğrencileri en yüksek, hastalar ise en düşük
toplam PPOS ortalama puanına sahiptir. Öğrenim süresi
boyunca öğrencilerin toplam PPOS ortalama puanları
giderek düşmekte olup tüm gruplar arasındaki bu fark
istatiksel olarak anlamlıdır (F=161,099; p=0,000).
Grupların karşılaştırılması tabloda sunulmuştur.
Paylaşım alt ölçeği ortalama puanları
değerlendirildiğinde, dönem birin en yüksek, hastaların
ise en düşük puana sahip olduğu, yapılan analizine göre
de gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın
mevcut olduğu görülmektedir (F= 146,414; p=0,000).
Bakım alt ölçeği ortalama puanı sıralamasında ise yine
dönem bir öğrencileri en yüksek, hastalar da en düşük
puana sahiptir. Gruplar arasındaki fark incelendiğinde,
dönem altı ile hastaların bakım alt ölçeği puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamazken,
dönem bir ve üçün tüm gruplarla arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark vardır (F=82,380; p= 0,000). Cinsiyetin
hasta merkezlilik üzerine etkisi araştırıldığında, kadın
öğrencilerin toplam PPOS, paylaşım ve bakım alt ölçek
ortalama puanları erkeklere göre istatistiksel olarak
anlamlı daha yüksektir (p=0,000). Hastalar arasında ise
farklı olarak toplam PPOS, paylaşım ve bakım alt ölçek
ortalama puanları erkeklerde daha yüksek olmakla
birlikte kadınlarla erkeklerin arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark yoktur.
Hastaların mesleklerinin toplam PPOS (F=11,613;
p=0,000), paylaşım (F=9,249; p=0,000) ve bakım (F=10,359;
p=0,000) alt ölçek puanlarını anlamlı olarak etkilediği
görülmektedir. En yüksek puanlar memur grubunda
görülmektedir (PPOS total=3,53±0,83 [3,35-3,71]). Medeni
duruma göre hastaların toplam PPOS (p=0,157), paylaşım
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(p=0,159) ve bakım alt ölçeği (p:0,239) puanları arasında
istatistiksel bir fark saptanmamıştır. Sağlık durumunun
etkisi incelendiğinde, hastaların kronik hastalıklara sahip
olma durumunun (hipertansiyon, Diabetes Mellitus,
hiperlipidemi, hipo-hipertroidi, osteoporoz vb.) hasta
merkezlilik üzerinde istatiksel olarak anlamlı derecede
olumsuz etki yarattığı, kronik bir hastalığa sahip olmanın
hastaların daha doktor merkezli tutuma kaymasına neden
olduğu görülmüştür (Total PPOS p:0,004, paylaşım
p:0,011, bakım p:0,004). Eğitim seviyesine göre
değerlendirildiğinde, hastaların toplam PPOS (F=1,349;
p=0,261), paylaşım alt ölçeği (F=0,704; p=0,496) ve bakım
alt ölçeği (F=2,144; p=0,119) puanları arasında istatistiksel
bir farklılık saptanmamıştır. Yaş gruplarına göre
hastaların toplam PPOS, paylaşım ve bakım alt ölçek
puanlarını karşılaştırdığımızda, 50-59 yaş arasındaki
hastaların en yüksek PPOS puanlarına sahip olduğu ve
yaş grupları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır
(F=4,756; p=0,001).
Son sınıf öğrencilerinin workshop öncesi PPOS,
paylaşım ve bakım alt ölçekleri arasında istatistiksel fark
bulunmamaktadır. Yapılan workshop’un hasta merkezli
tutum üzerine etkisi incelendiğinde, öğrencilerin
workshop sonrasındaki toplam PPOS, paylaşım ve bakım
alt ölçek puanlarının workshop öncesine göre anlamlı
olarak arttığı görülmüştür.
Son sınıf öğrencilerinin empati skorları
incelendiğinde, toplam JSPE-S, perspektif alma, şefkatle
davranma ve hastanın ayakkabısını giyme alt ölçek
puanlarının kadın öğrencilerde erkek öğrencilere göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Toplam puan ve
perspektif alma, şefkatle davranma alt ölçek skorlarında
istatiksel olarak anlamlı kadınlar lehine fark vardır.
Hastanın ayakkabısını giyme alt ölçek skorları açısından
ise kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı fark yoktur
(Tablo 6). Müdahale ve kontrol grubu öğrencilerin staj
başındaki toplam JSPE-S ve alt ölçek skorları arasında
anlamlı fark saptanmamıştır. Workshop sonundaki JSPES puanlarının müdahale grubundaki öğrencilerde kontrol
grubundaki öğrencilere göre anlamlı olarak daha yüksek
olduğu görülmektedir.
Dönem 6 öğrencilerinin JSPE-S ile PPOS toplam
skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmaktadır. Empati düzeyinin artması ile hasta
merkezli tutum arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki
saptanmıştır (r=0,621; p=0,000). Y=1,35+0,02*X modeline
göre dönem 6 öğrencilerinin JSPE-S total puanlarının
PPOS total puanları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır
(β=0,621; p=0,000). Bu modele göre JSPE-S puanları PPOS
total puanlarındaki varyansın %38’ini açıklamaktadır.
Tartışma
Öğrencilerin klinik rotasyonlarının başladığı
dönemden itibaren hasta–hekim ilişkisine yönelik
tutumlarında bozulma eğilimi yaygın olarak kabul
edilmektedir. Öğrencilerin tıp eğitimi boyunca daha az
idealist oldukları, daha az empati kurdukları, daha az

hasta merkezli oldukları, özel popülasyonların
ihtiyaçlarına daha az eğilimli oldukları ve daha az hassas
oldukları çeşitli çalışmalarda saptanmıştır. Tıp fakültesi
öğrencilerinin tıp müfredatı boyunca hasta merkezli
bakım konusundaki tutumlarındaki değişmeyi araştıran
sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir
kısmı zaman içinde öğrencilerin hasta-hekim ilişkisine
yönelik tutumlarının daha hekim veya hastalık merkezli
olarak değiştiğini bildirmekle birlikte, özellikle son
yıllarda yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya
çıkmıştır.
Haidet ve ark. ve Tsimtsiou ve ark.’nın yaptıkları
çalışmalara benzer olarak bizim çalışmamızda da eğitimin
ilerleyen dönemlerinde öğrencilerin giderek daha doktor
veya hastalık merkezli tutum gösterdiği görülmüştür.
Öğrencilerin PPOS puanları değerlendirildiğinde bizim
çalışmamızdaki öğrencilerin PPOS puanları Amerika,
İsveç ve Brezilya’daki öğrencilerin puanlarından düşük
olup, Pakistan, Singapur, Kore ve Yunanistan’daki
öğrencilerin puanlarına benzerdir.
Bununla birlikte çalışmamızda çoğu çalışmaya
benzer olarak kız öğrencilerin PPOS skorları erkek
öğrencilerden fazla olup çalışmaya alınan tüm
dönemlerde kız ve erkek öğrenciler arasındaki fark
istatiksel olarak anlamlıdır.
Çalışmamızda ayrıca hastalarla öğrencilerin
PPOS skorları karşılaştırılmış ve hastaların PPOS puanları
öğrencilerden anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Sadece
dönem 6 öğrencileriyle hastaların bakım alt ölçek puanları
birbirine benzer olup istatiksel olarak anlamlı fark yoktur.
Literatürde hastalarla öğrencileri karşılaştıran sınırlı
sayıda çalışma olup, Hur ve ark.’nın yaptığı çalışmada,
öğrencilerin toplam PPOS skorları hastaların toplam
PPOS skorlarına göre anlamlı olarak yüksek bulunmuş,
alt ölçek puanları değerlendirildiğinde öğrencilerin bakım
alt ölçeği puanı hastalardan anlamlı olarak fazla iken,
hastaların paylaşım alt ölçek puanı öğrencilerin
puanından anlamlı olarak fazladır.
Hastalarla yapılan çalışmalarda, hasta merkezli
tutumun belirleyicileri arasında kadın cinsiyet, genç yaş,
yüksek eğitim ve daha yüksek gelir yer almakla birlikte,
genel olarak kadın, genç, daha fazla eğitimli ve sağlıklı
hastaların daha hasta merkezli olduğu belirtilmektedir.
Bizim çalışmamızda ise çoğu çalışmadan farklı olarak
erkek hastaların toplam PPOS, paylaşım ve bakım alt
ölçek puanları kadın hastalardan fazladır. Wang ve
ark.’nın yaptığı çalışmaya benzer olarak da erkeklerin
puanlarındaki yükseklik istatiksel olarak anlamlı değildir.
Hastaların meslekleri hasta merkezli tutumu etkileyen bir
faktör olarak bizim çalışmamızda yer almakla birlikte
literatür tarandığında bu konuda herhangi bir bilgiye
ulaşılamamıştır. Hastalar arasında toplam PPOS,
paylaşım ve bakım alt ölçek puanları açısından en yüksek
puan memur grubunun iken toplam PPOS açısından en
düşük puan emekli hastaların, paylaşım ve bakım alt
ölçek puanları açısından ise en düşük puan ev
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hanımlarına aittir. Ayrıca eğitim düzeyi bizim
çalışmamızda, diğer çalışmalardan farklı olarak istatiksel
olarak anlamlı fark yaratmamıştır. Medeni durumun da
hasta merkezlilik üzerinde etkisi saptanmamıştır. Kronik
bir hastalığa sahip olunması ise Choi ve ark.’nın yaptığı
çalışmadan farklı olarak doktor merkezli tutumu
artırmıştır. Yaş açısından değerlendirdiğimizde diğer
çalışmalardan farklı olarak 50-59 yaş grubu en yüksek
PPOS puanlarına sahip grup olmuştur.
Geleneksel eğitimde öğrencilerin kısa
rotasyonlarla hastaların bakımlarına uzun süre dâhil
olmamaları, hastaların bakım ekibinde rollerin en aza
indirilmesi, hasta merkezli olmayan klinisyenler ile
etkileşim, öğrencilerin hastalıklara yönlendirilmesine ve
öğrencilerin hasta bakış açısı yerine biomedical yaklaşım
üzerine odaklanmasına, özellikle erkek öğrencilerin
hastalara yönelik tutumlarının hasta merkezliden
doktor/hastalık merkezli tutuma değişmesine neden
olmaktadır. Tıp öğrencilerinin empatisini arttırmak ve
mezun olacak genç hekimler tarafından hasta merkezli
tıbbın uygulanmasını teşvik etmek tıp fakültelerinin temel
amaçlarından biridir. Müfredat planlayıcıları ve tıp
öğretmenleri gizli müfredat, simüle hastaların kullanımı,
vaka bazlı seminerler, probleme dayalı öğrenme, rol
model, klinik deneyimler ve iyi fakülte hekimlerini
izlemek gibi çeşitli programlar ve öğretim yöntemleri ile
bunu başarmaya çalışırlar. Bu eğitim çabalarına rağmen
tıp öğrencilerinin empati ve hasta merkezli tutumu
üzerinde klinik öğrenim boyunca düşüş olduğu genel
olarak kabul edilmekte ve bu konuda önlemler alınması
gerektiği belirtilmektedir.
Bizim çalışmamızdaki son sınıf öğrencilerin
ortalama JSPE-S skorları 102,48±10,96 bulunmuştur. Bu
sonuçlar Benabbas ve ark. ve Park ve ark.’nın yaptığı
çalışmalara benzer olup, Chen ve ark., Magalhaes ve ark.
ve Mahoney ve ark.’ı tarafından bulunan sonuçlardan
düşüktür. Çoğu çalışmaya benzer olarak kız öğrencilerin
empati puanları erkek öğrencilerden anlamlı olarak fazla
bulunmuştur. Tıp fakültesi öğrencilerinin, eğitimlerinin
ilerleyen döneminde meydana gelen empatilerindeki
düşmeyi engellemek amacıyla yapılan çeşitli
müdahalelerin etkinliğini araştıran bazı çalışmalarda bu
düşüşün engellenebileceği gösterilmiştir. Erken klinik
deneyimin empati üzerine etkisini araştıran Modi ve
ark.’nın yaptığı çalışmada, kliniklerde gönüllü olarak
çalışan ve çalışmayan üçüncü sınıf tıp öğrencilerine tıp
eğitiminin başında ve üçüncü sınıfta olmak üzere 2 kez
JSPE-S uygulanmış, her iki grubun da JSPE-S skorlarında
düşüş görülmekte olup, gönüllü olmayan öğrencilerin
empati skorlarındaki düşüş anlamlı iken, gönüllü olan
öğrencilerin skorlarındaki düşüş istatiksel olarak anlamlı
değildir. Hojat ve ark.’nın video izlenip tartışılması ve
empati eğitimini içeren müdahalelerin yapıldığı iki fazlı
çalışmada, her iki faz sonrasında deney grubunda empati
skorlarında artış görülürken kontrol grubunun
skorlarında önemli değişme olmamıştır. Lim ve ark.’nın

yaptığı çalışmada tıp öğrencilerinin bir kısmına bir
tiyatrocu tarafından vaka senaryoları üzerinden “rol
oynama” yöntemiyle empati eğitimi yapılmış, eğitim
öncesi ve sonrası JSPE puanları arasındaki fark
araştırılmıştır. Eğitim sonrası müdahale grubunun empati
skorlarının anlamlı olarak arttığı görülmüştür. Bizim
çalışmamızda da öğrencilere yapılan hasta merkezli
bakım ve empati workshopu son sınıf öğrencilerinin hem
PPOS skorlarını hem de JSPE skorlarını anlamlı olarak
arttırmıştır. Ancak öğrencilere verilen çeşitli eğitimlerin
ve müdahalelerin empati skorlarına olumlu etkisinin orta
ve uzun dönemde kaybolmaya başladığı yapılan
çalışmalarda vurgulanmaktadır. Bu durum öğrencilerin
eğitimleri süresince belli aralıklarla sürekli eğitim
takviyesine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.
Sonuç
Çalışmamızın sonucunda literatürdeki diğer
çalışmalara paralel olarak öğrencilerin eğitimlerinin son
döneminde empati seviyeleriyle birlikte hasta merkezli
tutumlarının giderek azaldığı, ancak yapılan eğitimle bu
durumun değişebileceği görülmüştür. Bu nedenle tıp
eğitiminde bu konuya daha çok önem verilmesi ve gerekli
müfredat değişikliklerinin yapılarak bu konuda vaka
bazlı eğitimler, simüle hastaların kullanımı ve rol oynama
gibi eğitimlerin yanı sıra video izleme, drama vb. görsel
eğitimlerle geleceğin hekimleri olan tıp öğrencilerinin
düşüncelerini hasta merkezli yönde etkileyecek, ilerideki
hekimlik uygulamalarını da bu anlayışla devam
ettirmelerini sağlayacak girişimlerin uygulanması faydalı
olabilir.
[Abstract:0280]
Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının
psikolojik sıkıntı, sosyal anksiyete, dürtüsellik, dikkat
eksikliği ve hiperaktivite ile ilişkisi
Ayşe Semra Demir Akca , Güliz Şenormancı
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Anabilim Dalı, Zonguldak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bursa Eğitim Araştırma
Hastanesi Psikiyatri, Bursa
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AMAÇ: Çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinde
internet bağımlılığı ile psikolojik sıkıntı, sosyal anksiyete,
dürtüsellik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ilişkisinin
araştırılmasıdır.
YÖNTEM: Örneklem Bülent Ecevit Üniversitesi
fakültelerinde okuyanlardan oluşan 620 kişiden
oluşturulmuştur. Katılımcılara demografik veri formu,
İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ), Kessler psikolojik sıkıntı
ölçeği (K6), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS), Liebowitz Sosyal
Anksiyete Ölçeği (LSAS), Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11
(BDÖ-11) uygulandı.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 19,6±1,4 idi.
Katılımcıların 230’u (%37,1) erkek, 390’ı (%62,9) kadındı.
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İnternet bağımlılığı yordayıcılarını belirlemek için yapılan
lineer regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlıydı
(F=30,158, p=0,000). İnternet bağımlılığı yordayıcıları
olarak yaş (β=-1,078, p=0,004), ASRS Dikkat eksikliği
(β=0,453, p=0,001), ASRS Hiperaktivite (β=0,414, p=0,001),
LSAS Kaygı (β=0,213, p=0,000), BDÖ-11 Motor dürtüsellik
(β=1,014, p=0,000) bulundu.
İnternet bağımlılığını yordayan değişkenleri
incelemek amacıyla ölçekler arası korelasyonlar
sonucunda İBÖ ile anlamlı derecede ilişkili olan yaş, hafta
içi interneti kullanma süresi (dakika), hafta sonu interneti
kullanma süresi (dakika), K6, ASRS Dikkat eksikliği,
ASRS Hiperaktivite, LSAS Kaygı, LSAS Kaçınma, BDÖ-11
Dikkatsizlik, BDÖ-11 Motor dürtüsellik, BDÖ-11 Plan
yapamama lineer regresyon analizine dahil edildi.
Değişkenlerin analize yerleştirilmesinin ardından
“backward stepwise” yöntemiyle eleme yapıldı. İkinci
basamakta hafta içi interneti kullanma süresi (dakika), 3.
Basamakta BDÖ-11 Plan yapamama, 4. Basamakta hafta
sonu interneti kullanma süresi (dakika), 5. Basamakta
LSAS Kaçınma elendi.
Regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıydı
(F=30,158, p=0.000).Yaş bir birim arttığında İBÖ -1,078
birim, ASRS Dikkat Eksikliği bir birim arttığında İBÖ
0,453, ASRS Hiperaktivite bir birim arttığında İBÖ 0,414
birim, LSAS Kaygı bir birim arttığında İBÖ 0,213 birim,
BDÖ-11 dikkatsizlik 1 birim arttığında İBÖ 0,211 birim,
BDÖ-11 Motor dürtüsellik 1 birim arttığında İBÖ 1,014
artmaktadır.
SONUÇ: İnternet bağımlılığında yaş, dürtüsellik, sosyal
anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin
değerlendirilmesi önemlidir. İnternet bağımlılığının etkili
tedavisi için bu değişkenler göz önünde
bulundurulmalıdır.
Anahtar kelimeler: dikkat eksikliği, dürtüsellik, internet
bağımlılığı,
Giriş
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı kişiler
kontrol edemedikleri internet kullanımı nedeniyle iş,
sosyal ve özel alandaki işlevselliklerinde sorun yaşamaya
başlamış ve bu sorun İnternet Bağımlılığı olarak
kavramsallaştırılmıştır. İB’nin sosyal fobi, major
depresyon, anksiyete bozuklukları, dikkat eksikliği
hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve dürtüsellikle olan
yakın ilişkisi bir çok çalışmayla gösterilmiştir.
Çalışmamızın amacı üniversite öğrencilerinde internet
bağımlılığı ile psikolojik sıkıntı, sosyal anksiyete,
dürtüsellik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite ilişkisinin
araştırılmasıdır.
Yöntem
Örneklem Bülent Ecevit Üniversitesi
fakültelerinde okuyanlardan oluşan 620 kişiden
oluşturulmuştur. Katılımcılara demografik veri formu,
İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ), Kessler psikolojik sıkıntı
ölçeği (K6), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Kendi Bildirim Ölçeği (ASRS), Liebowitz Sosyal
Anksiyete Ölçeği (LSAS), Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11
(BDÖ-11) uygulandı.
Bulgular
Katılımcıların yaş ortalaması 19,6±1,4 idi.
Katılımcıların 230’u (%37,1) erkek, 390’ı (%62,9) kadındı.
Demografik veriler, ölçek puanların değerlendirilmesi,
değişkenler arası korelasyon ve internet bağımlılığının
yordayıcıları Tablo 1, 2, 3, 4’te verilmiştir. İnternet
bağımlılığı yordayıcılarını belirlemek için yapılan lineer
regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlıydı (F=30,158,
p=0,000). İnternet bağımlılığı yordayıcıları olarak yaş (β=1,078, p=0,004), ASRS Dikkat eksikliği (β=0,453, p=0,001),
ASRS Hiperaktivite (β=0,414, p=0,001), LSAS Kaygı
(β=0,213, p=0,000), BDÖ-11 Motor dürtüsellik (β=1,014,
p=0,000) bulundu.
Tablo 1. Demografik veriler (n=620)
Ort ± SS/n (%)
Yaş
19,6 ±1,4
Cinsiyet
Erkek
230 (%37,1)
Kadın
390 (%62,9)
İnterneti kullanmaya
11,0 ±2,9
başlama yaşı
Hafta içi interneti kullanma 195,0 ±165,4
süresi (dakika)
Hafta sonu interneti
264,7 ±188,0
kullanma süresi (dakika)

Tablo 2. Ölçek puanlarının değerlendirilmesi (n=620)
Ort ± SS
İBÖ
25,3±14,4
K6
9,8 ±4,4
ASRS
Dikkat eksikliği
14,4±5,2
Hiperaktivite
14,1±5,3
Toplam
28,5±9,3
LSAS
Kaygı
47.9±11,1
Kaçınma
45,1±11,3
Toplam
93,1±20,6
BDÖ-11
Dikkatsizlik
29,1±5,9
Motor dürtüsellik
13,1±2,8
Plan yapamama
20,6±3,1
Toplam
62,8±9,6
İBÖ=İnternet Bağımlılığı Ölçeği, K6=Kessler Psikolojik
Sıkıntı Ölçeği, ASRS=Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği, LSAS=Liebowitz
Sosyal Anksiyete Ölçeği, BDÖ-11=Barratt Dürtüsellik
Ölçeği-11
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Tablo 3. Değişkenler arası korelasyonlar (n=620)
İBÖ
Yaş

r

-0,11⃰

r

-0,03

r

0,11⃰

r

0,16⃰

K6

r

0,48⃰

ASRS Dikkat eksikliği

r

0,38⃰

ASRS Hiperaktivite

r

0,35⃰

ASRS Toplam

r

0,41⃰

LSAS Kaygı

r

0,28⃰

LSAS Kaçınma

r

0,28⃰

LSAS Toplam

r

0,31⃰

BDÖ-11 Dikkatsizlik

r

0,32⃰

BDÖ-11 Motor dürtüsellik

r

0,34⃰

BDÖ-11 Plan yapamama

r

0,30⃰

İnterneti kullanmaya
başlama yaşı
Hafta içi interneti kullanma
süresi (dakika)
Hafta sonu interneti
kullanma süresi (dakika)

Tablo 4. İnternet bağımlılığının yordayıcıları (n=620)
Bağımsız
Standardize
Standardize
değişkenler
edilmemiş
edilmiş
katsayılar
katsayılar
Beta
Standart
Beta
p
hata
(Sabit)
2,652
8,649
0,759
Yaş
-1,078
0,373
-0,111
0,004
K6
0,229
0,131
0,070
0,082
ASRS Dikkat
0,453
0,132
0,166
0,001
eksikliği
ASRS
0,414
0,123
0,153
0,001
Hiperaktivite
LSAS Kaygı
0,213
0,053
0,161
0,000
BDÖ-11
0,211
0,112
0,088
0,059
Dikkatsizlik
BDÖ-11
1,014
0,221
0,198
0,000
Motor
dürtüsellik
R=0,547
Düzeltilmiş R =0,289
F=30,158
p=0,000
K6=Kessler Psikolojik Sıkıntı Ölçeği, ASRS=Dikkat
Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendi Bildirim
Ölçeği, LSAS=Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, BDÖ11=Barratt Dürtüsellik Ölçeği-11
2

Tartışma
İnternet bağımlılığının yaygınlığının %1,5-8,2
r: Pearson korelasyon katsayısı, *p<0,05
arasında değiştiği bildirilse de daha genç örneklemlerde
İBÖ=İnternet Bağımlılığı Ölçeği, K6=Kessler Psikolojik
bu oran %10’un üzerinde saptanmaktadır. İnternet
Sıkıntı Ölçeği, ASRS=Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu Kendi Bildirim Ölçeği, LSAS=Liebowitz
bağımlılığı psiko aktif madde, alkol ve kumar
Sosyal Anksiyete Ölçeği, BDÖ-11=Barratt Dürtüsellik
bağımlılığına göre daha erken yaşlarda başlıyor gibi
Ölçeği-11
gözükmektedir. Ergen yaş grubunda yapılmış geniş
örneklemli bir çalışmada bağımlıların ortalama yaşı
İnternet bağımlılığını yordayan değişkenler
14,8±1,4 olarak saptanmıştır. Çalışmamızda da yaşın
İnternet bağımlılığını yordayan değişkenleri
artması İB için koruyucu olarak bulunmuştur (β=-1,078,
incelemek amacıyla ölçekler arası korelasyonlar
p=0,004). İnternetin yüz yüze iletişime göre daha risksiz
sonucunda İBÖ ile anlamlı derecede ilişkili olan yaş, hafta
olması, kişilerdeki onay görme ihtiyacı, reddedilme
içi interneti kullanma süresi (dakika), hafta sonu interneti
korkusu olmaması, yargılama korkusu olmaması, sosyal
kullanma süresi (dakika), K6, ASRS Dikkat eksikliği,
kaygı düzeyi yüksek kişiler için internetin cezbedici
ASRS Hiperaktivite, LSAS Kaygı, LSAS Kaçınma, BDÖ-11
özellikleridir. Çalışmamızda da sosyal kaygı puanlarında
Dikkatsizlik, BDÖ-11 Motor dürtüsellik, BDÖ-11 Plan
artma İB için yordayıcı olarak bulunmuştur (β=0,213,
yapamama lineer regresyon analizine dahil edildi.
p=0,000). İB genç yaş grubunda kavga etme, okuldan,
Değişkenlerin analize yerleştirilmesinin ardından
evden kaçma, yaralama gibi riskli davranışlarla ilişkili
“backward stepwise” yöntemiyle eleme yapıldı. İkinci
bulunmuştur. Bu davranışlar hiperaktif ve dürtüselliği
basamakta hafta içi interneti kullanma süresi (dakika), 3.
artmış kişilerde bulunmaktadır. İB ve kontrol grubunun
Basamakta BDÖ-11 Plan yapamama, 4. Basamakta hafta
karşılaştırıldığı elektrofizyolojik bir çalışmada, İB
sonu interneti kullanma süresi (dakika), 5. Basamakta
grubunun kontrol grubuna göre verilen ödevleri bitirmek
LSAS Kaçınma elendi.
için daha fazla kognitif çaba harcadığı, bilgi işleme
Regresyon modeli istatistiksel olarak anlamlıydı
verimlerinin ve dürtü kontrollerinin daha düşük olduğu
(F=30,158, p=0,000). Yaş bir birim arttığında İBÖ -1,078
saptanmıştır.
birim, ASRS Dikkat Eksikliği bir birim arttığında İBÖ
Sonuç
0,453, ASRS Hiperaktivite bir birim arttığında İBÖ 0,414
Birinci basamakta internet ve kullanımından
birim, LSAS Kaygı bir birim arttığında İBÖ 0,213 birim,
kaynaklanacak problemlerden korumak için gençleri
BDÖ-11 dikkatsizlik 1 birim arttığında İBÖ 0,211 birim,
bilgilendirmek gerekmektedir. Risk grubundaki gençler
BDÖ-11 Motor dürtüsellik 1 birim arttığında İBÖ 1,014
dikkat eksikliği, hiperaktivite, sosyal kaygı ve dürtüsellik
artmaktadır.
BDÖ-11 Toplam

r

0,40⃰
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yönünden gerekirse yapılandırılmış ölçeklerle taranmalı
CONCLUSION: The elderly population needs support in
ve sorun saptandığında gerekli konsültasyonlar yapılarak health literacy issues. It would be appropriate to set up a
tedavi edilmelidir.
standard care algorithm in elderly people.
Keywords: dementia, elderly friendly, health literacy,
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dementia, incontinence ve immobility şeklinde
tanımlanmıştır. Tüm bu başlıklar yaşlılar için yaşam
kalitesini düşüren, mortaliteyi artıran tehlikeli durumlar
olarak bilinmektedir. Özellikle yalnız yaşayan yaşlılarda
Health literacy and cognitive functions among elderly
bu durumlarla mücadele etmek oldukça zordur. Bu
population in Turkey
çalışmada, Türkiye kırsalında yaşayan 65 yaş üzeri
Hayri Bozkurt, Hakan Demirci
kadınlarda düşme, idrar inkontinansı ve demans
Family Medicine, University of Health Sciences Bursa
prevalansını belirlemeyi ve bu konular arasındaki
Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital, Bursa,
muhtemel ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Turkey
YÖNTEM: Çalışmaya, Bursa ili Büyükorhan İlçesinde
kırsal bölgede yaşayan ve mobil aile hekimliği hizmeti
--NO FULLTEXT AVAILABLE-alan 65 yaş ve üzeri kadın hastalar dahil edildi.
Katılımcıların idrar kontinansları ICIQ olçeği ile
AIM: Health literacy can be described as the capacity of
değerlendirildi. Kognitif fonksiyonlar minimental test ile
the individual to acquire, interpret and use basic health
ölçüldü. Düşme eğilimleri için, Yaşlı Kişi için Düşme
information and services in terms of protecting health,
Davranışları (FaB) ölçeği kullanıldı.
improving health and curing in case of impairment. The
BULGULAR: Çalışmaya 65 yaş üzeri olan, kırsal bölgede
aim of this study was to investigate the health literacy and yaşayan, mobil aile hekimliği hizmeti alan 399 kadın dahil
cognitive functions of individuals age 65 and over and the edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 73,59±6,44 (65:97)
relationship between them.
olarak hesaplandı. Minimental test sonuçlarına göre 175
METHOD: The research was conducted between
katılımcıda (%43,90) kognitif fonksiyonlar normal tespit
September 2016 and February 2017, among individuals
edildi. 63 vakada (%15,80) son 6 ayda düşme öyküsü
age 65 and over, at the Family Health Center. The
mevcuttu. 205 katılımcıda (%51) idrar inkontinansı tespit
participants were given the Health Literacy Survey–
edildi. İdrar inkontinansı mevcut olan grupta düşme
European Union (HLS-EU) scale and the Mini-Mental
davranışı ölçek puan ortalama değerleri daha yüksek
Test.
tespit edildi.
RESULTS: In this sampling, health literacy was found as
SONUÇ: Kırsal bölgede yaşayan yaşlı nüfusta yaşlılığın
“problematic or inadequate” in 85.1% of the elderly
devleri olarak bilinen hastalıklar yaygındır. Aile hekimleri
population. Among the health literacy issues, rate of
yaşlı dostu ASM modeli uygulaması ile bu problemleri
“problematic-inadequate” results was 63.5% in benefiting erkenden tespit etmeli ve hastalarının survilerini uzatmak
from health services, 86.9% in protection from diseases
ve yaşam kalitelerini yükseltmek için gerekli önlemleri
and 87.6% in improvement of health. The dementia
almalıdır. Bu hastalıkların birbirleri ile ilişkili olmaları
frequency was 14.3% in the same population and there
sebebiyle birini tedavi etmek diğer olumsuz durumdan
was a linear relationship between general health literacy
korunmayı da beraberinde getirebilir.
status and mini-mental test scores (p<0.001). The issues
Anahtar kelimeler: düşme, demans, inkontinans, kırsal
the elderly persons feel most inadequate were adult
hekimlik, aile hekimliği
vaccinations and periodic examinations and they felt
sufficient in terms of what to do in emergency cases.
[Abstract:0281]
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AMAÇ: Kardiyovasküler ilaçlar yaşlı hastalarda en fazla
ve uzun süreli kullanılan ilaç grubudur. Yaşlılarda ilaç
etkileşimine bağlı istenmeyen etkilerin en sık görüldüğü
The Effect of Patient Satisfaction and Innovative
iki ilaç gurubu da kardiyovasküler ve psikotrop ilaçlardır.
Behaviour on The Desicion of Physician Changing in
Induviduals Who Applied for a New Registration to an Pazarlama öncesi ilaç çalışmaları, yaşlı hastaları
kapsamamaktadır. Bu nedenle yaşlı hasta grubu, ilaç
Educational Family Health Center
uyanıklığı açısından ayrıca önem taşıyan bir gruptur.
Nevruz Yıldırım Topak, Hakan Demirci
YÖNTEM: Bu çalışmada hastanemiz Semt Polikliniği’ne
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
başvuran 65 yaş ve üstü yaşlı hastaların kayıtları
ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, Bursa
incelendi. Hastalar kardiyovasküler ve psikotrop ilaç
kullanımı olup olmamasına göre gruplandırıldı. Bütün
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
hasta gruplarında ilaç kullanım oranları cinsiyete ve yaş
aralıklarına göre analiz edildi.
AIM: In this study, we aimed to investigatethe effect of
BULGULAR: 1447 yaşlı hastanın 541’inde (%37,3)
patient satisfactin and innovative behaviour on the
desicion of physician change in induviduals who applied psikotrop ilaç kullanımı tespit edilmiştir. Her dört
psikotrop ilaç alan hastadan birinde kardiyovasküler ilaç
for a new registration to an educational family health
kullanımı görülmüştür (135/541, %24,9). Kardiyovasküler
center.
ilaç seçiminde, psikotrop ilaç kullanımı birlikteliği
METHOD: The study was conducted on 500
volunteersrandomly selected from individuals who were açısından gruplar arasında bir farklılık bulunmamıştır.
Buna karşılık psikotrop ilaç kullanımı olan yaşlı
referred during the period of September 2016 - February
2016 to change family physicians in Bursa Yüksek İhtisas erkeklerde kadınlara göre lipid düşürücü ilaçların
kullanımı daha fazla (%68,6 vs. %20,2; p<0,00001),
Training and Research Hospital Bağlaraltı Education
kadınlarda ise erkeklere göre diüretik kullanımı (%65,4 vs
Family Health Center unit 16.02.174. EUROPEP and
%33,3; p=0,0002) fazla bulunmuştur. Psikotrop ilaçlarla
Innovativeness Scale forms were performed. Individual
veya yalnız kardiyovasküler tedavide en çok kullanılan
socio-demographic characteristics were recorded.
Participants' responses to questions about why they want ilaç grubu, anjiotensin dönüştürücü enzim
inhibitörleridir. Kardiyovasküler ilaç kullanımı olan tüm
to change their previous family doctor were recorded.
yaşlı hastaların yarısında anjiotensin dönüştürücü enzim
RESULTS: In people who apply to change their family
physician, satisfaction from the previous family physician inhibitörü kullanımına rastlanmıştır. Anjiotensin
dönüştürücü enzim inhibitörü kullanımı, psikotrop ilaç
was found to be 69%.The reasons for family physician
alan yaşlı erkek hastalarda kadınlara oranla daha fazla
change were determined as the distance (52.7%), the
specialist training in the institution (25.8%), the gender of bulunmuştur (%58,8 vs %38, p=0,019). Yaş artışına bağlı
olarak kardiyak ya da psikotrop ilaç kullanımının arttığı,
the physician (16%), and the presence of the home care
her iki grup ilacın birlikte kullanımı olan hastalarda
patient (3.6%). Individuals' satisfaction with previous
ortalama ilaç miktarının en fazla olduğu (ortalama 6,2) ve
physicians and their innovative behaviour did not
kardiyovasküler ya da psikotrop ilaç alan hastaların da 4
affecton their desicions to change the physician.
ya da daha fazla ilaç kullanımı olduğu (p<0,001) tespit
CONCLUSION: Personal innovativeness is not a factor
that pushes individuals to change their family physicians. edilmiştir.
Educational family medicine centers are welcomed by the SONUÇ: Psikotrop ilaç kullanımı olan yaşlı hastalarda,
olmayanlarla karşılaştırıldığında, kardiyovasküler
public. Accessibility is a decisive factor in patient
tedavide farklı bir ilaç grubu kullanılmadığı
satisfaction and choice of physician.
görülmektedir. Psikotrop ve kardiyovasküler ilaçların
Keywords: family physician change, educational family
health center, accessibility, physician choice, satisfaction, birlikte veya yalnız başına kullanımı yaşla artmaktadır.
Ayrıca iki grup ilacı birlikte kullanan yaşlı hastalarda,
innovativeness
polifarmasi sorunu daha belirgin olup istenmeyen ilaç
etkileri açısından risk oluşturmaktadır.
[Abstract:0284]
Anahtar kelimeler: yaşlı, kardiyovasküler, psikotrop, ilaç
[Abstract:0283]

Yaşlı hastalarda psikotrop ve kardiyovasküler ilaçların
birlikte kullanımı: polifarmasi ve cinsiyete bağlı
farklılıklar
Zeynep Öztürk , Ayşe Türkyılmaz
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik
Farmakoloji ve Toksikoloji
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Basın Sitesi
Semt Polikliniği
1

1

2

2

Giriş
Kardiyovasküler hastalıklar 65 yaş ve üzeri yaşlı
hastalarda ilk sıralarda yer alan bir ölüm nedeni olup
kardiyovasküler ilaçlar da bu hasta grubunda en fazla
kullanılan ilaç grubudur. Çeşitli epidemiyolojik
çalışmalarda, yaşlı hastalarda kardiyovasküler ilaçlardan
sonra en çok reçete edilen ilaçların psikotrop ilaçlar
olduğu gösterilmiştir (1,2). Yaşlılarda ilaç etkileşimine

68

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
bağlı istenmeyen etkilerin görüldüğü iki ilaç gurubu da
kardiyovasküler ve psikotrop ilaçlardır (3,4). Yaşlılık tek
başına istenmeyen ilaç etkileri için bir neden değildir (3),
ancak yaşlanmayla birlikte meydana gelen fizyolojik
değişiklikler vücut içerisindeki farmakokinetik ve
farmakodinamik olayları değiştirerek ilaç etkisini de
bozabilir. Ek olarak polifarmasi, yani çoklu ilaç kullanımı
olarak tanımlanan 4 ya da daha fazla ilacın birlikte
kullanımı da yaşlılarda sık görülen bir sorun olup ilaç
istenmeyen etkilerinin daha kolay ortaya çıkmasına neden
olabilir. Pazarlama öncesi ilaç etki ve yan etkilerinin
ortaya konduğu çalışmalar, yaşlı hastaları
kapsamamaktadır. Bu nedenle yaşlı hasta grubu,
farmakovijilans yani ilaç uyanıklığı açısından ayrıca önem
taşıyan bir gruptur. Bu çalışmamızda yaşlı hastalarda
kardiyovasküler ve psikotrop ilaçların birlikte kullanımını
artan yaş, cinsiyet ve ilaç miktarları açısından inceledik.
Psikiyatrik hastalığı bulunan ve ilaçla tedavi gören yaşlı
hastalarda, kardiyovasküler ilaç seçimlerini ortaya
koymayı hedefledik.
Yöntem
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Basın Sitesi Semt Polikliniği’ne 01 Eylül–31 Aralık 2013
tarihleri arasında başvuruda bulunan, yaşlı hastaların (65
yaş üstü) poliklinik kayıtları incelendi. Kayıtlar hasta
karakteristikleri (yaş, cinsiyet), tanı kodları, başvuru
tarihleri ve reçete edilen ilaçlara göre analiz edildi.
Tekrarlayan başvurular ve eksik verili kayıtlar
çıkarıldıktan sonra toplam 1447 yaşlı hasta çalışmaya
dahil edildi.
İlaçlar ATC (Anatomical Therapeutic Chemical)
sınıflama sistemine göre gruplandırıldı. Psikotrop ilaçlar
ATC grup N05A, N05B, N05C ve N06A, sırasıyla
antipsikotikler, anksiyolitikler, hipnotik/ sedatifler ve
antidepresanlar olarak çalışıldı. Kardiyovasküler ilaçlar

olarak kalp hastalığı ve hipertansiyon tedavisinde
kullanılan (ATC grup C) diüretikler, beta blokerler,
kalsiyum kanal blokerleri, renin-anjiotensin sisteme etki
eden ilaçlar ile koruyucu tedavide kullanılan lipid
düşürücü ilaçlar ve düşük doz asetilsalisilik asit
çalışmaya dahil edildi.
Hastalar kardiyovasküler ve psikotrop ilaç
kullanımı olup olmamasına göre gruplandırıldı:
kardiyovasküler ve psikotrop (birlikte) ilaç kullanımı
(n=135), yalnız kardiyovasküler ilaç kullanımı (n= 198),
yalnız psikotrop ilaç kullanımı (n=406), psikotrop ve
kardiyovasküler ilaç kullanımı olmayan (n=708). Bütün
hasta gruplarında ilaç kullanım oranları cinsiyete ve yaş
aralıklarına göre (65-69, 70-74, 75-79 ile 80 yaş ve üstü)
incelendi. Hastaların kullandıkları ortalama ilaçlar
hesaplandı ve minimum- maksimum ilaç miktarları her
grup için kaydedildi.
İstatiksel analiz için SPSS 16.0 kullanıldı. Sürekli
değişkenlerin karşılaştırılmasında ANOVA, oranların
karşılaştırılmasında ise Ki-kare testi ve Fisher kesin Kikare testi kullanılmıştır. İstatistik anlamlılık değeri
p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Çalışmaya dahil edilen 1447 yaşlı hastanın
541’inde (%37,3) psikotrop ilaç kullanımı tespit edilmiştir.
Her dört psikotrop ilaç alan hastadan birinde eşlik eden
kardiyovasküler ilaç kullanımı görülmüştür (135/541,
%24,9). Yaşlı hastalarda kardiyovasküler ilaç seçiminde,
psikotrop ilaç kullanımı birlikteliği açısından gruplar
arasında bir farklılık bulunmamıştır. Buna karşılık
psikotrop ilaç kullanımı olan yaşlı erkeklerde kadınlara
göre lipid düşürücü ilaçların kullanımı daha fazla iken
(%68,6 vs. %20,2; p<0,00001), kadınlarda ise erkeklere
göre diüretik kullanımı (%65,4 vs %33,3; p=0,0002) fazla
bulunmuştur (Tablo 1).

Tablo 1. Psikotrop ilaç kullanımı olan ve olmayan yaşlı hastalarda kardiyovasküler ilaç kullanımı
Kardiyovasküler ve psikotrop ilaç kullanımı
Yalnız kardiyovasküler ilaç kullanımı
(n=135)
(n=198)
İlaçlar

Kadın
n= 84 (%)

Erkek
n = 51 (%)

p değeri *

Kadın
n = 142 (%)

Erkek
n= 56 (%)

p değeri *

ASA

30 (35,7)

20 (39,2)

0,682

56 (39,4)

25 (44,6)

0,502

Nitrat
Beta bloker
ADEİ

9 (10,7)
25 (29,7)
32 (38,0)

5 (9,8)
15 (29,4)
30 (58,8)

0,866
0,965
0,019

23 (9,1)
41 (28,8)
63 (44,3)

8 (14,2)
15 (26,7)
31 (55,3)

0,738
0,768
0,163

KKB
Diüretikler
Dijitaller
LD
ARB

20 (23,8)
55 (65,4)
11 (13,0)
17 (20,2)
31 (36,9)

14 (27,4)
17 (33,3)
8 (15,6)
35 (68,6)
12 (23,5)

0,636
0,0002
0,674
<0,00001
0,105

37 (26,0)
83 (58,4)
14 (9,8)
26 (18,3)
55 (38,7)

16 (28,5)
18 (32,1)
7 (12,5)
41 (73,2)
18 (32,1)

0,718
0,0008
0,586
<0,00001
0,386

ASA: Asetilsalisilik asit; ADEİ: Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri; KKB: Kalsiyum kanal blokerleri;
LD: Lipid düşürücüler; ARB: Anjiotensin II reseptör blokerleri; *Ki kare testi
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Psikotrop ilaçlarla birlikte veya yalnız
kardiyovasküler tedavide en çok kullanılan ilaç grubu,
anjiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleridir.
Kardiyovasküler ilaç kullanımı olan tüm yaşlı hastaların
yarısında ADE inhibitörü kullanımına rastlanmıştır. ADE
inhibitörü kullanımı, psikotrop ilaç alan yaşlı erkek
hastalarda kadınlara oranla daha fazla bulunmuştur
(%58,8 vs %38, p=0,019). En sık kullanılan ilaçlar arasında
ADE inhibitörlerinden sonra asetil salisilik asit ve lipid
düşürücü ilaçların olduğu görülmüştür.
Bütün gruplarda kadın hastaların oranlarının

erkeklerden daha fazla olduğu kaydedilmiştir. Yaşlı erkek
hastaların ilaç kullanımları incelendiğinde birlikte
kullanım oranları, yalnız kardiyovasküler ya da yalnız
psikotrop ilaç kullanımına göre anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur (p=0,0019). Yaş artışına bağlı olarak
kardiyak ya da psikotrop ilaç kullanımının arttığı, her iki
grup ilacın birlikte kullanımı olan hastalarda ortalama ilaç
miktarının en fazla olduğu (ortalama 6,2), ve
kardiyovasküler ya da psikotrop ilaç alan hastaların da 4
ya da daha fazla ilaç kullanımı olduğu (p<0,001) tespit
edilmiştir (Tablo 2).

Tablo 2. Hasta Karakteristikleri
İlaç Kullanımı, n (%)
Kardiyovasküler
ve psikotrop ilaç
kullanımı
51 (37,8)
73 (65-83)

Erkek (%)
Ortanca yaş
(min-maks)
Ortalama ilaç
6,2 (2-13)
sayısı
(min-maks)
*Ki-kare testi, ** ANOVA

Yalnız
kardiyovasküler
ilaç kullanımı
56 (28,2)
75 (65-92)

Yalnız psikotrop
ilaç kullanımı

4,1 (1-9)

Sonuç
Çalışmamızda yaşlı hasta populasyonunda hem
kardiyovasküler hem de psikotrop ilaç kullanımı yaygın
olarak bulunmuştur. Psikotropik ilaçlar ve psikiyatrik
hastalıklar kardiyovasküler sorunlara yol açabilir. Benzer
şekilde bazı kardiyovasküler ilaçların da psikiyatrik yan
etkileri ve psikotropik ilaçlarla etkileşimleri
bulunmaktadır. Bu nedenle iki grup ilacın, özellikle yaşlı
hastalarda kullanımında dikkatli olunmalı, ilaç seçimi
buna göre yapılmalıdır.
Çalışmamızın sonuçlarına göre psikotrop ilaç
kullanımı olan yaşlı hastalarda, olmayanlarla
karşılaştırıldığında, kardiyovasküler tedavide farklı bir
ilaç grubu kullanılmadığı görülmektedir. Psikotrop ve
kardiyovasküler ilaçların birlikte veya yalnız başına
kullanımı yaşla artmaktadır. Ayrıca iki grup ilacı birlikte
kullanan yaşlı hastalarda, polifarmasi yani çoklu ilaç
kullanımı sorunu daha belirgin olup, nihayetinde
istenmeyen ilaç etkileri açısından potansiyel bir risk
faktörü haline gelmektedir. Yaşlı ve psikiyatrik tedavi
alan bu kırılgan hasta grubunda ilaç tedavileri açısından
yakından izlem ve olası ilaç etkileşimleri açısından da
hekimlerin uyanık olması gerekmektedir.
Kaynaklar
1. Jörgensen T, Johansson S, Kennerfalk A, Wallander
MA, Svärdsudd K. Prescription drug use, diagnoses, and
health care utilization among the elderly. Ann
Pharmacother. 2001;35:1004–9.
2. Roughead EE, Barratt JD, GilbertAL. Medication-

38 (11,9)
74 (65-98)

Kardiyovasküler
ve psikotrop harici
ilaç kullanımı
19 (7,8)
71 (65-92)

p değeri

0,0019*
< 0,001**

4 (1-11)

2,6 (0-11)

< 0,001**

related problems commonly occurring in an Australian
community setting. Pharmacoepidemiol Drug Saf.
2004;13:83–7.
3. Atkin PA, Veitch PC, Veitch EM, Ogle SJ. The
epidemiology of serious adverse drug reactions among
the elderly. Drugs Aging 1999;14:141–52.
4. Chan M, Nicklason F, Vial JH. Adverse drug events as a
cause of hospital admission in the elderly. Intern Med J.
2001;31:199–205.
[Abstract:0286]
Solunum ve Yiyecek Cilt Prıck Testlerinin Çocuklar ve
Ergenler Arasında Yaş ve VKİ Farkı
Gülsen Meral
Kağıthane Devlet Hastanesi
AMAÇ: Bu çalışmada son yüzyılın en önemli sorunu olan
alerjinin çocuklar yaş grubuna göre ve VKİ ine göre
farklılığını incelemek istedik.
YÖNTEM: Kağıthane Devlet Hastanesine Allerji sebebiyle
başvuran (Ürtiker, atopik dermatit) ve testlerinde en az
bir pozitif olan 4-16 yaş aralığında 44 çocuğun retrospektif
olarak VKİ ve yaş grubuna göre allerji testlerinin
pozitifliğini karşılaştırdık.
BULGULAR: İncelenen 44 hastadan Cevize alerjisi
olanların (n=28) BMI ortalaması 2,.96, olmayanların
(n=16) BMI ortalaması ise 21,97’dir. Bu ortalamalar
arasındaki fark (3,99) 0,05 yanılma düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlıdır (P=0,023<0,05). Cevize alerjisi olanların
ortalama BMI değeri daha yüksektir. Söz konusu alerji
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türlerinin her birisinin görüldüğü ve görülmediği
olguların yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar olup olmadığı incelenmiş; tavuk eti,
beyaz un ve kakaoya alerjisi olan ve olmayan olguların
yaş ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
Tavuk etine alerjisi olanların (n=31) yaş ortalaması 10,19,
olmayanların (n=13) yaş ortalaması ise 8,31’dir. Bu
ortalamalar arasındaki fark (1,88) 0,10 yanılma düzeyinde
istatistiksel olarak anlamlıdır (P=0,093<0,10). Beyaz una
alerjisi olanların (n=24) yaş ortalaması 10,50, olmayanların
(n=20) yaş ortalaması ise 8,60’tır. Bu ortalamalar
arasındaki fark (1,90) 0.10 yanılma düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlıdır (P=0,063<0,10). Kakaoya alerjisi
olanların (n=17) yaş ortalaması 11,35, olmayanların (n=27)
yaş ortalaması ise 8,55’dir. Bu ortalamalar arasındaki fark
(2,80) 0,01 yanılma düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlıdır (P=0,006<0,01).
SONUÇ: Yapılan çalışmlarda prick testlerinin pratik ve
allerjenin tanınması için kolay bir yöntem olduğu
belirtimiştir. En sık rastlanan polenler, çimen ve akarları
sayabiliriz.Bakırtaş ve ark. Yaptığı bir çalışmada obez
çocukların atopik duyarlanma fazla bulunmuştur. Başka
bir çalışmada VKİ ile weezing arasında ilişki olmasına
rağmen solunum ve allerji hastalıkları arasında ilişki
bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda VKİ ile tek fark ceviz
bulunmuştur. Çalışmadan çıkardığımız önemli sonuç
yiyecek parametrelerinde tavuk, kakao ve beyaz un yaş
ortalaması arttıkça alerjik reaksiyonun artışı
görülmektedir. Bu da bizi alerjik çocuklarda yemekler
konusunda dikkatimizin artması gerektiğini
vurgulamaktadır.
Anahtar kelimeler: obezite, ergen, allerji

fark bulunmuştur.

Amaç

Ceviz

Bu çalışmada son yüzyılın en önemli sorunu olan
alerjinin çocuklar yaş grubuna göre ve VKİ ine göre
farklılığını incelemek istedik.
Yöntem
Kağıthane Devlet Hastanesine Allerji sebebiyle
başvuran (Ürtiker, atopik dermatit) ve testlerinde en az
bir pozitif olan 4-16 yaş aralığında 44 çocuğun retrospektif
olarak VKİ ve yaş grubuna göre allerji testlerinin
pozitifliğini karşılaştırdık.
Bulgular
Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri Tablo 1’de
sunulmuştur. İncelenen 44 hastadan Cevize alerjisi
olanların (n=28) BMI ortalaması 2,.96, olmayanların
(n=16) BMI ortalaması ise 21,97’dir. Bu ortalamalar
arasındaki fark (3,99) 0,05 yanılma düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlıdır (P=0,023<0,05). Cevize alerjisi olanların
ortalama BMI değeri daha yüksektir (Tablo 2). Söz
konusu alerji türlerinin her birisinin görüldüğü ve
görülmediği olguların yaş ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olup olmadığı
incelenmiş; tavuk eti, beyaz un ve kakaoya alerjisi olan ve
olmayan olguların yaş ortalamaları arasında anlamlı bir

Tablo 1. Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı
Obezite
Bireyler
Cinsiyet

Normal

n
14

%
31.8

Obez

30

68.2

Çocuk

30

68.2

Ergen

14

31.8

23

52.3

Kız

21

47.7

Yok

8

18.2

Var

36

81.8

Yok

18

40.9

Var

26

59.1

27

61.4

Var

17

38.6

Yok

23

52.3

Var

21

47.7

Yok

28

63.6

Var

16

36.4

Yok

20

45.5

Var

24

54.5

Yok

22

50.0

Var

22

50.0

Yok

28

63.6

Var

16

36.4

Yok

16

36.4

Var

28

63.6

Yok

13

29.5

Var

31

70.5

Yok

26

59.1

Var

18

40.9

Yok

20

45.5

Var

24

54.5

Yok

28

63.6

Var

16

36.4

Yok

27

61.4

Var

17

38.6

Yok

27

61.4

Var

17

38.6

Toplam

44

100.0

Erkek

Alerji Türleri
Negatif Kontrol
Bitki Özü
Mantar Küfü
(Ev tozu)
Mantar küfü
Küf
Depo akarları
Çimen
Hamam böceği

Tavuk eti
Elma
Beyaz un
Çilek
Domates
Kakao

Yok

Tavuk etine alerjisi olanların (n=31) yaş
ortalaması 10,19, olmayanların (n=13) yaş ortalaması ise
8,31’dir (Tablo 3). Bu ortalamalar arasındaki fark (1,88)
0,10 yanılma düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır
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Tablo 2. Cevize alerjisi olan ve olmayan olguların BMI
ortalamalarının karşılaştırılması
Alerji türü:
Ortalama
n
Ortalama
t
P
Ceviz
Fark
Yok
16
21.97
3.99*
2.35 0.023
Var
28
25.96

2. Çiçek, D., Kandi, B., Bakar, S., & Uçak, H. (2008).
Elazığ yöresinde allerjik astma, allerjik rinit, allerjik
konjunktivit, kronik ürtiker ve atopik dermatitli olgularda
prick test sonuçlarının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 22(4), 193-196.
3. Edis, E. Ç., EDİS, E. Ç., Tabakoğlu, E., Çağlar, T.,
Hatipoğlu, O. N. & Altıay, G. (2014). Trakya Bölgesinde
Pulmoner Semptomlarla Baflvuran Hastalarda Alerji Deri
Bağımsız iki örneklem t testi, *:P<0.05
Testi Sonuçları. Balkan Medical Journal, 2007(1), 12-16.
4. Bakırtaş, A., Bemirsoy, MS., Bideci, A., & Cinaz,
(P=0,093<0,10). Beyaz una alerjisi olanların (n=24) yaş
P. (2007). 7-16 yaş çocuklarda obezite ve allerjik solunum
ortalaması 10,50, olmayanların (n=20) yaş ortalaması ise
yolu hastalığı ilişkisi. Türkiye Çocuk Hastalıkları
8,60’tır. Bu ortalamalar arasındaki fark (1,90) 0.10 yanılma Dergisi, 1(1).
5. Violante, R., del Río Navarro, B. E., Berber, A.,
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır (P=0,063<0,10).
Ramirez
Chanona, N., Baeza Bacab, M., & Sienra Monge,
Kakaoya alerjisi olanların (n=17) yaş ortalaması 11,35,
J. J. (2005). Obesity risk factors in the ISAAC
olmayanların (n=27) yaş ortalaması ise 8,55’dir. Bu
(International Study of Asthma and Allergies in
ortalamalar arasındaki fark (2,80) 0,01 yanılma düzeyinde Childhood) in Mexico City. Rev Alerg Mex, 52(4), 141-5.
istatistiksel olarak anlamlıdır (P=0,006<0,01).
6. Weinmayr, G., Forastiere, F., Büchele, G., Jaensch,
A., Strachan, D. P., Nagel, G., & ISAAC Phase Two Study
Group. (2014). Overweight/obesity and respiratory and
Tablo 3. Alerjisi olan ve olmayan olguların YAŞ
allergic disease in children: international study of asthma
ortalamalarının karşılaştırılması
and allergies in childhood (ISAAC) phase two. PloS
Alerji türü:
Ortalama
n
Ortalama
t
P
one, 9(12), e113996.
Tavuk eti
Fark
7. Silverberg, J. I., Silverberg, N. B., & Lee-Wong, M.
13
8.31
Yok
1.7 0.0
(2012).
Association between atopic dermatitis and obesity
1.88*
2
93
in adulthood. British Journal of Dermatology, 166(3), 49831
10.19
Var
504.
Alerji türü:
Ortalama
n
Ortalama
t
P
Beyaz un
Fark
[Abstract:0287]
20
8.60
Yok
1.9 0.0
1.90*
0
63
24
10.50
Var
A Survey Conducted by Social Media: Lifestyle
Alerji türü:
Ortalama
Characteristics That Increase The Risk of
n
Ortalama
t
P
Kakao
Fark
Cardiovascular Diseases in Medical Students
27
8.55
Yok
Melek Şimşek , Şevval Yıldız , Göksu Köse , Servet Altay
2.8 0.0
2.80**
Trakya University, School of Medicine
8
06
17
11.35
Var
Department of Cardiology, Trakya University, School of
Bağımsız iki örneklem t testi, *:P<0.10, **:P<0.01.
Medicine
1

1

1

2

1

2

Sonuç:
Yapılan çalışmlarda prick testlerinin pratik ve
allerjenin tanınması için kolay bir yöntem olduğu
belirtimiştir. En sık rastlanan polenler, çimen ve akarları
sayabiliriz.Bakırtaş ve ark. Yaptığı bir çalışmada obez
çocukların atopik duyarlanma fazla bulunmuştur. Başka
bir çalışmada VKİ ile weezing arasında ilişki olmasına
rağmen solunum ve allerji hastalıkları arasında ilişki
bulunmamıştır. Bizim çalışmamızda VKİ ile tek fark ceviz
bulunmuştur. Çalışmadan çıkardığımız önemli sonuç
yiyecek parametrelerinde tavuk, kakao ve beyaz un yaş
ortalaması arttıkça alerjik reaksiyonun artışı
görülmektedir. Bu da bizi alerjik çocuklarda yemekler
konusunda dikkatimizin artması gerektiğini
vurgulamaktadır.
Kaynaklar
1. İğde, M., İğde, F. A., Sancak R., & Öztürk, F.
(2009). Orta Karadeniz Bölgesindeki çocuklarda allerji
deri testi sonuçları. Turkiye Klinikleri Journal of
Pediatrics, 18(2), 82-90.

AIM: Cardiovascular diseases (CVD) are affected
significantly by lifestyle characteristics, such as smoking,
alcohol consumption, excessive salt consumption, obesity,
sedentary lifestyle and eating fastfood (1). Changes in the
lifestyle is the primary protection to reduce the risk of
CVD and it must start in younger ages (2).
METHOD: This survey conveyed to the participants of
only medical students through social media and mobile
application groups. All the medical students wishing to
participate in the survey between the dates of 22
December 2017-2 January 2018 were invited. We asked
participants to answer 7 questions includes smoking,
alcohol, excessive salt consumption, body mass index
(BMI), eating fastfood, sedentary lifestyle, and lastly if
they answered "yes" to more than 2 questions.
RESULTS: 218 medical students had participated in the
survey. According to the results; 13.3% (n=29) of
participants smoke, 7.3% (n=16) of participants use
alcohol at least 2 times a week, 46. % (n=101) of
participants use salt more than 6 gr a week, 8.7% (n=19) of
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participants' body mass index are over 30, 60.6% (n=136)
of participants eat fastfood at least 2 times a week, 76.1%
(n=166) of participants have sedentary lifestyle, 71.1%
(n=155) of participants answered "yes" to at least 2
questions in the survey, it means they have 2 or more
risky lifestyle characteristics for cardiovascular diseases
(Graphic1).
CONCLUSION: CVD remains a leading cause of

(2).
Method
This survey conveyed to the participants of only
medical students through social media and mobile
application groups. All the medical students wishing to
participate in the survey between the dates of 22
December 2017-2 January 2018 were invited. We asked
participants to answer 7 questions, includes smoking,
alcohol consumption more than twice a week, salt
consumption more than 6 gr a day, body mass index
(BMI), eating fastfood more than twice a week, sedentary
lifestyle, and lastly if they answered "yes" to more than 2
questions.
Results
Two hundred and eighteen medical students had
participated in the survey. According to the results; 13.3
% (n=29) of participants smoke, 7.3 % (n=16) of
participants use alcohol at least 2 times a week, 46.3 %
(n=101) of participants use salt more than 6 gr a week, 8.7
% (n=19) of participants' body mass index are over 30,
60.6 % (n=136) of participants eat fastfood at least 2 times
a week, 76.1% (n=166) of participants have sedentary
lifestyle, 71.1 % (n=155) of participants answered "yes" to
at least 2 questions in the survey, it means they have 2 or
more risky lifestyle characteristics for cardiovascular
diseases (Figure 1).
Figure 1. Distribution of risk factors selected by
participants

Discussion
Cardiovascular diseases remains a leading cause
of morbidity and mortality, despite improvements in
outcomes (3).
According to WHO’s GLOBAL HEALTH RISKS:
Mortality and burden of disease attributable to selected
morbidity and mortality, despite improvements in
major risks report, primary risk factors are the age,
outcomes (3). CVD are affected significantly by lifestyle
income level and education. Other high risk situations
characteristics. According to the results of our survey, a
like lack of physical activities, alcohol consumption,
great majority of the future medical doctors are at a high
smoking, high BMI rates and consumption of harmful fats
risk of CVD. Especially the sedentary lifestyle has the
are taking shape around these primer factors (4).
most dramatic levels in all risk factors. Medical students’
According to the results of our survey, a great
lack of free time and stressful life may be the cause of this majority of the future medical doctors are at a high risk of
deprivation of physical activity. Along with this, the
cardiovascular diseases. Especially the sedentary lifestyle
results also indicate medical students need lifestyle
has the most dramatic levels in all risk factors. Medical
education for CVD.
students’ lack of free time and stressful life may be the
Keywords: cardiovascular diseases, risk factors, sedentary cause of this deprivation of physical activity. Along with
lifestyle
this, the results also indicate medical students need
lifestyle education for cardiovascular disease.
Introduction
Cardiovascular diseases are affected significantly References
by lifestyle characteristics, such as smoking, alcohol
1-2013 ESH/ESC guidelines for the management of
consumption, excessive salt consumption, obesity,
arterial hypertension: the Task Force for the Management
sedentary lifestyle and eating fastfood (1). Changes in the of Arterial Hypertension of the European Society of
lifestyle is the primary protection to reduce the risk of
Hypertension (ESH) and of the European Society of
cardiovascular diseases and it must start in younger ages Cardiology. Eur Heart J. 2013 Jul;34(28):2159-219.
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A survey on Medical students conducted by social
media: What will the main health problem in
community health be over the next 10 years?
Şevval Yıldız , Melek Şimşek , Göksu Köse , Servet Altay
Trakya University, School of Medicine
Department of Cardiology, Trakya University, School of
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AIM: There have been changes in disease profile that will
affect public health in the coming period with the
development of drug treatment, changes in population
structure, evolving health conditions, industrialization
and urbanization and the use of social media. By that
survey we were planning to take the opinions of medical
students who will be dealing with community health
problems in the future.
METHOD: This survey conveyed to the participants of
only medical students through social media and mobile
application groups. All the medical students wishing to
participate in the survey between the dates of 22
December 2017- 2 January 2018 were invited. In this
survey we asked the participants their opinions about the
question:What will the main health problem in
community health be over the next 10 years?The options
had been shown in Figure 1.Participants could selected
only one of them or they could write their own idea if that
wasn’t in the options.
RESULTS: 201 medical students had participated in the
survey by many mobile applications and 19 social media
groups. Most of them 32.8%, (n=66) chose mental health
disorders, second highest rated disease was cancers with
26.4% (n=53) and third was cardiovascular diseases
20.4%, (n=41)(Graphic 1)
CONCLUSION: As the results of our survey, future
doctors are thinking the shown situation of community
health in 2015 will be changed over 10 years. Unlike the
studies done up to now, for the first time in a study,
psychiatric illnesses were found to be the most
threatening factor of community health. Rising stress
levels of the daily life, improving technology’s effects on

the people’s lack of communication could be the reasons
of 32.6% future doctors thought the mental disorders will
be the main health problem over 10 years. Also 20.4%
medical students thought the disease that killed the most
people in 2015 according to WHO, the heart diseases,will
be the 3rd main health problem.
Keywords: community health, social media, mental health
disorders, cancer
Introduction
There have been changes in disease profile that
will affect public health in the coming period with the
development of drug treatment, changes in population
structure, evolving health conditions, industrialization
and urbanization and the use of social media. By that
survey we were planning to take the opinions of medical
students who will be dealing with community health
problems in the future.
Method
This survey conveyed to the participants of only
medical students through social media and mobile
application groups. All the medical students wishing to
participate in the survey between the dates of 22
December 2017 - 2 January 2018 were invited. In this
survey we asked the participants their opinions about the
question: What will the main health problem in
community health be over the next 10 years? The options
were: cardiovascular diseases, cancers, mental health
disorders, cerebrovascular diseases, diseases of the
urinary system, inflammatory diseases, infectious
diseases, diseases of the liver, diabetes and metabolic
disorders, diseases of the respiratory system, diseases that
arise due to prolongation of the average life span.
Participants could selected only one of them or they could
write their own idea if that wasn’t in the options.
Results
Two hundred and one medical students had
participated in the survey by many mobile applications
and 19 social media groups. Most of them (32.8%, n=66)
chose mental health disorders, second highest rated
disease was cancers with 26.4 % (n=53) and third was
cardiovascular diseases (20.4%, n=41) (Figure 1).
Discussion
According to the reports of WHO, ischemic heart
disease and stroke are the world’s biggest killers,
accounting for a combined 15 million deaths in 2015.
Chronic obstructive pulmonary disease claimed 3.2
million lives in 2015, while lung cancer (along with
trachea and bronchus cancers) caused 1.7 million deaths.
Diabetes killed 1.6 million people in 2015, up from less
than 1 million in 2000. Deaths due to dementias more than
doubled between 2000 and 2015, making it the 7th leading
cause of global deaths in 2015.
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AMAÇ: Bel ağrısı fonksiyonel kayıplara neden olması
nedeniyle kişiyi etkilediği gibi, çalışılan sektördeki
aksamalar nedeniyle toplumuda önemli ölçüde
etkilemektedir. Sağlık çalışanları da bel ağrısı açısından
risk altındadır. Çalışmamızda hastanemizde çalışan sağlık
personellerinde bel ağrısı görülme sıklığı ve yaşamı
etkileme düzeyinin belirlenmesini amaçladık.
YÖNTEM: 1/04/2017-30/04/2017 tarihleri arasında
hastanemizde çalışan 263 kişi çalışmaya katıldı. Örneklem
büyüklüğü o dönem hastanemiz çalışanları üzerinden
tabakalı örnekleme ile tespit edilmiştir. Katılımcılara yüz
yüze sorgulama yöntemi ile sosyo-demografik özellikler,
bel ağrısı görülme durumu ve yaşama etkisini (Oswestry
Skalası) saptamaya yönelik 30 sorudan oluşan anket
uygulandı. İstatistik programında analizler yapıldı.
p<0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması
33,9±9,0; %58,6’sı kadın; %51,3’ü evliydi. Katılımcıların
%52,5’i daha önce tedavi gerektirecek bel ağrısı yaşamış
olup; ilk bel ağrılarını daha sık oranda 20-40 yaşları
arasında yaşamışlardır. Oswestry Skalası puan ortalaması
17,2±12,2 dir. Hemşire ve temizlik personellerinde, ağrı
süresi yüksek olanlarda oswestry aldığı puan yüzdesi
yüksek grup oranları yüksekti. Bel ağrısı yaşayanlarda
yaşadıkları ağrı %34,4’ ünün günlük yaşamını hafif
Figure 1: Distribution of the diseases selected by
derecede kısıtlamış, %11,2’ sinin günlük yaşamını
participants
tamamen kısıtlmış, %9,6’ sını yatağa bağımlı kılmıştır.
Mesleklerin, ağrı sürelerinin oswestry aldığı puan yüzdesi
Lower respiratory infections remained the most
oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,008
deadly communicable disease, causing 3.2 million deaths p=0,007).
worldwide in 2015. Diarrhoeal diseases caused 1.4 million SONUÇ: Sağlık çalışanlarında yaklaşık yarısında bel
deaths in 2015. HIV/AIDS is no longer among the world’s ağrısı olduğu ve %20 sinde yaşamı kısıtlayıcı etkisi
top 10 causes of death, having killed 1.1 million people in olduğunu saptadık. Bu durum sadece bireysel sağlığı
2015 compared with 1.5 million in 2000.
değil sağlık sektöründe aksamalara neden olması
As the results of our survey, future doctors are
nedeniyle toplum sağlığını da etkileyen bir durumdur. Bu
thinking the shown situation of community health in 2015 nedenle koruyucu hekimlik anlayışı içersin de bel ağrısını
will be changed over 10 years. Unlike the studies done up başlatan ve kronikleştiren faktörleri tanımalı ve önlem
to now, for the first time in a study, psychiatric illnesses
alma çalışmaları yapmalıdır.
were found to be the most threatening factor of
Anahtar kelimeler: bel ağrısı, sağlık çalışanı, Oswestry
community health. Rising stress levels of the daily life,
skalası
improving technology’s effects on the people’s lack of
communication could be the reasons of 32.6% future
Amaç
doctors thought the mental disorders will be the main
Bel ağrısı 12. kosta ile inferior gluteal bölge
health problem over 10 years. Also 20.4% medical
arasında lokalize ağrı olarak tanımlanır. Kaslarının veya
students thought the disease that killed the most people
omurgadaki bağların zorlanmasından oluşan veya
in 2015 according to WHO, the heart diseases, will be the omurilikten çıkan sinir köklerinin basısına-sıkışmasına
3rd main health problem.
bağlı oluşan ağrılardır.
Bel ağrısı; pek çok ülkede iş gücü kaybında ikinci
[Abstract:0289]
sırada, 45 yaş üzerinde engellilik nedenlerinde üçüncü
sırada, hastaneye yatış nedenlerinde beşinci sırada,
ameliyat nedenleri arasında ise üçüncü sırada yer alırken,
Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısı Sıklığı Ve Yaşamı
üretimin azalmasını etkileyen en önemli faktör olarak
Etkileme Düzeyinin Belirlenmesi
kabul edilmektedir. Yapılan epidemiyolojik çalışmaların
İlknur Demi̇r, Güzin Zeren Öztürk
sonuçlarına göre bel ağrılarının insidans ve prevalansını
Sbü Şişli Hamidiye Etfal SUAM, Aile Hekimliği Kliniği,
etkileyen bazı risk faktörleri saptanmıştır. Bunlar mesleki
İstanbul
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faktörler, kişisel faktörler, antropometrik özellikler,
postural faktörler, sigara, hamilelik, ve psikososyal
faktörler olarak sınıflandırılabilmektedir. Çalışan bireyler,
çalıştıkları ortama bağlı olarak olumsuz durumlarla
karşılaşabilmekte ve bu nedenle çalışan bireylerin
sağlıkları tehlikeye girebilmektedir. İş ile ilişkili
yaralanmalar meydana gelmekte ve bunların çoğu kas
iskelet sisteminde ortaya çıkmaktadır. Kas iskelet sistemi
ağrıları en fazla bel bölgesinde görülmekte ve kişilerin
günlük aktivitelerini kısıtlayan kronik hastalıklar içinde
yer almaktadır. Uzun saatler çalışma, çalışırken uzun süre
ayakta kalma,vardiyalı çalışma; uyku ve egzersiz
alışkanlıklarını değiştirip yeteri kadar dinlenememe,
yeteri kadar uyuyamama, yorgun uyanma ve bel ağrısına
neden olabilir.
Sağlık çalışanlarında direkt hasta bakımı ve
dolaylı hasta bakım işlemlerini içeren uygulamalar
kaynaklı mesleksel bel ve sırt ağrıları en sık görülen
sorunlardan biridir. Hasta bakımı süresince nesnelerin
kaldırılması ya da itilmesi esnasında güç uygulanması,
manuel olarak yükleme-boşaltma yapılması sırasında da
ağır yüklerin kaldırılmasından ötürü sağlık çalışanları da
bel ağrısı açısından risk altındadır. Bel ağrısı fonksiyonel
kayıplara neden olması nedeniyle kişiyi etkilediği gibi,
çalışılan sektördeki aksamalar nedeniyle toplumu da
önemli ölçüde etkilemektedir. Çalışmamızda
hastanemizde çalışan sağlık personellerinde bel ağrısı
görülme sıklığı ve yaşamı etkileme düzeyinin
belirlenmesini amaçladık.
Yöntem
Çalışma için 07/03/2017 tarihinde yerel etik
kurul onayı alındı. Örneklem büyüklüğü tabakalı
örnekleme ile alınmış olup Nisan 2017 de hastanemizde
çalışan toplam 263 kişiden oluşmaktadır. Çalışmaya 18
yaş üstü, bilinen bir psikiyatrik hastalığı olmayan,
inflamatuar bel ağrısı olmayan, lomber omurga fraktür
öyküsü olmayan, bel ağrısı riskini artıran nörolojik
hastalıkları (polio v.b. gibi) olmayan, doğumsal kalça
çıkığı olmayan, bacak boyu farklılıkları olmayan,
çalışmaya katılmayı kabul eden her iki cinsiyetten bireyler
dahil edildi. Katılımcılara yüz yüze anket yöntemi
uygulanarak; sosyodemografik özellikleri, tutum ve
davranış düzeylerini değerlendiren sorular yöneltilip;
hastaların günlük yaşam aktivitelerinin ne derecede
etkilendiğini değerlendirmek amacıyla Modifiye
Oswestry Bel Ağrısı Özür Anketi’nin Türkçe Versiyonu
uygulandı. Oswestry Disabilite indeksi (ODI), on alt
gruptan oluşmaktadır ve bunlar 0-5 arasında
puanlanmaktadır. Alt gruplar ağrı şiddeti, kendine
bakım, kaldırma-taşıma, yürüyüş, oturma, ayakta durma,
uyku, yolculuk etme ve sosyal hayatı sorgulamaktadır
ODI’nin toplam skoru 0–50 arasında değişmektedir.
Toplam skor arttıkça özürlülük düzeyi de artmaktadır.
Mann Whitney U testi, Ki Kare Analizi, Monte Carlo
simülasyonu uygulandı. İstatistiksel alfa anlamlılık
seviyesi p ≤ 0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular
Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 33,9±9,0;
%58,6’sı kadın; %51,3’ü evliydi. Katılımcıların %52,5’i
daha önce tedavi gerektirecek bel ağrısı yaşamış olup; ilk
bel ağrılarını daha sık oranda 20-40 yaşları arasında
yaşamışlardır. Oswestry Skalası puan ortalaması
17,2±12,2 dir. Bel ağrısı yaşayanlarda yaşadıkları ağrı
%23,2’ sinin hayatlarında önemli bir problem
oluşturmamış, %34,4 ünün günlük yaşamını hafif
derecede kısıtlamış, %21,6 sının günlük yaşamını ileri
derecede kısıtlamış, %11,2 sinin günlük yaşamını
tamamen kısıtlmış, %9,6 sını yatağa bağımlı kılmıştır.
Mesleklerin, ağrı sürelerinin oswestry aldığı puan yüzdesi
oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,008
p=0,007). Hemşire ve temizlik personellerinde, ağrı süresi
yüksek olanlarda oswestry aldığı puan yüzdesi yüksek
grup oranları yüksekti. Meslek gruplarında çalışma
ortamında uzun süre ayakta durma, aynı pozisyonda
kalma, ağır şey kaldırma oranlarında istatistiksel olarak
anlamlı fark vardı (herbiri için p<0,001).
Tartışma
Çalışmamızda; yaşam boyu bel ağrısı prevelansı
%52 (n: 138) olarak bulundu. Bejia ve arkadaşları yaşam
boyu bel ağrısı prevalansını %57,7 Nas ve arkadaşları ise
yaşam boyu prevelansı %35,98 bulmuşlardır. Bu veriler
ışığında sağlık çalışanlarında bel ağrısının sık karşılaşılan
bir sağlık problemi olduğunu söyleyebiliriz. Çalışmaya
katılan tedavi gerektiren ve 2 haftadan uzun süren ağrısı
olanların yaş ortalaması 36,0±9,5 (35) bulunmuş olması
istatistiksel anlamlıdır. Bunun nedeni yaşlanma ile kas ve
iskelet sistemi rahatsızlıklarının artması olabileceği gibi
mesleğe bağlı gelişen yıpranmışlığın zamanla artması da
olabilir. Araştırmamızda çalışmaya katılanların %58,6’sı
(n=54) kadın, %41,4’ü (n =109) erkektir. Tedavi gerektiren
ve 2 haftadan uzun süren ağrısı olanların kadın cinsiyet
oranı, ağrısı olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı
yüksekti. Bejia ve arkadaşları tarafından yapılan
çalışmada da yine benzer şekilde bel ağrısı kadın
cinsiyette daha fazla görülmüştür. Bunun nedeni
kadınların yaşam boyu hormonal değişimlere erkeklere
oranla daha fazla maruz kalması ile ilgili olabilir (Gebelik,
Menapoz vs). Meslek gruplarında çalışma ortamında
uzun süre ayakta durma, aynı pozisyonda kalma, ağır
kaldırma oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark
vardı. Veri giriş personelinde ayakta uzun kalma oranı,
temizlik personelinde aynı pozisyonda kalma oranı,
güvenlik personeli, veri giriş personeli, doktorların ağır
kaldırma oranı düşüktü. Bunun nedeni çalışma
koşullarının getirdiği hareket bozuklukları kas iskelet
sisteminde bozukluklara neden olmasındandır. Masa
başında çalışan personelin bel ağrısı sıklığı az bulundu.
Mesleklerin, ağrı sürelerinin Oswestry aldığı puan
yüzdesi oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.
Hemşire ve temizlik personellerinde, Oswestry aldığı
puan yüzdesi yüksek grup oranları yüksekti. Bunun
nedeni çalışmamızın diğer verileriyle uyumlu olarak
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çalışma koşullarının pozisyon ve hareket bozukluklarının
bu meslek gruplarının daha fazla maruziyetinden
kaynaklanmaktadır. Çalışma şekli (gündüz, gece, gecegündüz) ve haftalık çalışma saati ile bel ağrısı yaşama
arasında istatistiksel anlam bulunmamıştır. Altınel ve
arkadaşlarının çalışması ile benzerdir. Bejia ve arkadaşları
tarafından yapılan çalışmada da bel ağrısı açısından
çalışma şekilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık bulunmamıştır. Bunun nedeninin çalışma
şeklinden çok çalışma şartlarının bel ağrısı üzerinde etkili
olmasından kaynaklanabilir.
Sonuç
Sağlık çalışanlarında yaklaşık yarısında bel ağrısı
olduğu ve %20 sinde yaşamı kısıtlayıcı etkisi olduğunu
saptadık. Bu durum sadece bireysel sağlığı değil sağlık
sektöründe aksamalara neden olması nedeniyle toplum
sağlığını da etkileyen bir durumdur. Bu nedenle
koruyucu hekimlik anlayışı içerisinde bel ağrısını başlatan
ve kronikleştiren faktörleri tanımalı ve önlem alma
çalışmaları yapılmalıdır.
Kolay ulaşılablir ve ilk temas noktası olduğumuz
için burada biz Aile Hekimleri’ne düşen görev; koruyucu
hekimlik anlayışı ile ilk akut atağı önleyebilmek, bel
ağrısında kronisite ve bunu izleyen sakatlığa mani olmak
için ağrıyı başlatan ve kronikleştiren faktörleri tanımak ve
önlem almaktır. Hastalarımızı değerlendirirken ayrıntılı
anamnez alımında başvuranın mesleğini sorgulayıp; tanı
koyarken göz önünde bulundurmaktır.

BULGULAR: Araştırmaya her iki merkezden 50 şer olmak
üzere toplam 100 hasta katıldı. Hastaların 53’ü kadın
(%53) ve 47’si erkekti (%47). Hastaların yaşı 51 ile 91
arasında değişmekte olup ortalama yaş 68,31±9.92 idi.
Operasyon öncesi EİDGK Snellen eşeline göre 0,15±0,12,
operasyon sonrası ise 0,80±0,16 bulunmuştur. Hastalarda
GDS puan ortalaması ameliyattan önce 12,95±5.27 iken
ameliyat sonrasında 8,44±4,68 olduğu tespit edilmiştir
(p=0,000). Ameliyat öncesi ve sonrası GDS puan
ortalaması sırasıyla erkeklerde 11,94±5,13 ve 7,68±4,41
iken kadınlarda 13,85±5,28 ve 9,11±4,85 olarak
bulunmuştur. Operasyon öncesi cinsiyetler arası GDS
puan ortalamaları arasındaki fark anlamlı (p=0,07)
bulunurken operasyon sonrasında anlamlı olmadığı
belirlenmiştir (p=0,128).
SONUÇ: Preoperatif dönemdeki senil katarakt
hastalarında GDS puanları kadınlarda anlamlı şekilde
daha fazla olmak üzere her iki cinste de yüksektir.
Postoperatif dönemde bu hastalarda görme
düzeylerindeki artışa bağlı olarak GDS puanları anlamlı
bir şekilde azalmıştır. Birinci basamakta senil katarakt
hastalarını değerlendirirken beraberinde depresyon
olabileceğini de unutmamamız, hastaları bu açıdan da
değerlendirmemiz gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: depresyon, görme işlevi, senil katarakt
Giriş

Lensin saydamlığını yitirmesi ve/veya ışığı
dağıtmasına yol açan herhangi büyüklükteki opasite
katarakt olarak adlandırılmaktadır. Görmeyi bozacak
[Abstract:0291]
kadar belirgin katarakt dünya genelindeki körlüğün
Senil Katarakt Hastalarında Preoperatif ve Postoperatif birinci nedenidir. Kataraktın sebebi konjenital, metabolik
veya travmatik de olabilir ama prevalansı dolayısıyla ve
Görme Keskinliği ile Depresyon İlişkisinin
dünya
genelinde yaşlı popülasyonun giderek arttığı
İncelenmesi-Çok Merkezli Çalışma
düşünülecek
olursa senil katarakt en önemli
Dilek Kuşaslan Avcı , Mustafa Beyoğlu , Abdullah
sosyoekonomik
etkiye sahip olanıdır. Yaşa bağlı katarakt
Beyoğlu , Hüseyin Avni Şahin , Serek Tekin
(senil
katarakt)
tüm
dünyadaki körlüklerin yaklaşık
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile
yarısından sorumludur . Artan yaş katarakt prevalansını
Hekimliği Ana Bilim Dalı
da artırır. Prevalans 40 yaşından sonra her dekadda 2
Karaman Devlet Hastanesi
katına çıkarak artar. Altmış beş yaş civarında katarakt
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
prevalansı %5 iken, 75 yaşında %50’ye yükselir.
Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Katarakt birkaç şekilde sınıflanır. En sık olarak
yaşa
göre
sınıflanır. Konjenital katarakt doğumda var
AMAÇ: Bu çalışmada senil katarak hastalarının
olan katarakttır. En sık rastlanan tip senil katarakttır.
operasyon öncesi ve sonrasında görme işlevi ile
Yaşlandıkça lens daha fazla tabakalar oluşturur ve tıpkı
depresyon ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
halkaları oluşturan ağaçlardaki gibi nukleus yani lensin
YÖNTEM: Çok merkezli yapılan bu çalışmadaVan
tam ortası daha yoğunlaşır ve sonunda sertleşip
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
bulanıklaşır. Bir diğer sınıflama nedene yöneliktir çünkü
Anabilim Dalı ve Karaman Devlet Hastanesi Göz
Hastalıkları biriminde Fako cerrahisi planlanan hastalara çeşitli olaylar kataraktı başlatıp hızlandırabilir. Bunlar
operasyon uygulanmadan önce ve operasyondan en az 1 travma (akut veya geç dönemde), sistemik ilaçlar (en
bilineni steroidler), sistemik hastalıklar (diabet) veya
ay sonra olmak üzere Geriatric Depresyon Skalası (GDS)
uzun süren göz enflamasyonlarıdır. Günümüzde,
uygulanarak ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliği
(EİDGK) düzeylerine bakıldı. Hastaların sosyodemografik kataraktın gelişmesini önleyecek, geciktirecek ya da
geriye döndürecek hiçbir konservatif/tıbbi tedavi
ve genel sağlık durumlarına yönelik verileri araştırıcılar
yöntemi yoktur. Galaktozemik kataraktlar bu kuralın tek
tarafından hazırlanan bir anketle yüz yüze görüşülerek
istisnasıdır.
alındı.
1
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1

1

3

1

2
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Kataraktın tedavisi cerrahidir ve katarakt
cerrahisi oftalmolojinin en sık uygulanan girişimidir.
Katarakt cerrahisi endikasyonu, hastanın görme düzeyi
ve yakınmalarına dayanarak konur. Bu konuda katı ve
kesin çizgiler yoktur. Hastanın yaşı, yaşam biçimi,
aktivite düzeyi, görme gereksinimi, kataraktın tek ya da
çift taraflı olması gibi parametreler göz önünde
bulundurulur. Burada hastanın kendi ifadeleri çok
önemlidir. Hastaların görmesindeki artış kişinin yaşam
kalitesi ve çevre algısında olumlu sonuçlara yol
açabileceği için ameliyat fazla geciktirilmemelidir.
Katarakt görmeyi önemli derecede azaltıyor ve
hastanın yaşam kalitesini bozuyorsa operasyon için karar
verilmelidir. Operasyon damla anestezi ile ve FAKO
yöntemi ile ( dikişsiz laser ameliyatı) ile 5-10 dakikada
yapılır. Yaşlılık genel anlamda bireyin fiziksel ve bilişsel
fonksiyonlarında bir gerileme, sağlığın, gençlik ve
güzelliğin, üretkenliğin, cinsel yaşamın, gelir düzeyinin,
saygınlığın, rol ve statünün, bağımsızlığın, arkadaşların,
eş ve yakın ilişkinin, sosyal yaşantının ve sosyal
desteklerin azalması ve kaybı gibi döneme özgü pek çok
sorunun yaşandığı bir kayıplar dönemidir. Bu dönemde
fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ruhsal yönden pek çok
değişiklik ve sorun yaşanır. Ülkemizde yaşlılarda
depresyon görülme sıklığı % 10-20 olarak
bildirilmektedir.
Amaç
Bu çalışmada senil katarak hastalarının operasyon
öncesi ve sonrasında görme işlevi ile depresyon ilişkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Çok merkezli yapılan bu çalışmadaVan Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim
Dalı ve Karaman Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları
biriminde Fako cerrahisi planlanan hastalara operasyon
uygulanmadan önce ve operasyondan en az 1 ay sonra
olmak üzere Geriatric Depresyon Skalası (GDS)
uygulandı ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK)
düzeylerine bakıldı.
Hastaların sosyodemografik ve genel sağlık
durumlarına yönelik verileri ile Geriatrik Depresyon
Ölçeğine ilişkin veriler araştırıcılar tarafından yüz yüze
görüşülerek alındı.
Geriatrik Depresyon Ölçeği; Yesevage ve
arkadaşları tarafından 1983 yılında geliştirilerek geçerlilik
güvenirlik çalışması yapılan Geriatrik Depresyon Ölçeği
(GDÖ) kullanılarak toplanmıştır . Ölçeğin ülkemizde
geçerlilik ve güvenirlik çalışması Ertan ve ark tarafından
1997 yılında yapılmıştır. Ölçeğin puanlaması; 0-10 puan
“depresyon yok”, 11-13 puan “olası depresyon”, 14 ve
üzeri puan “kesin depresyon” şeklinde yapılmıştır.
Bulgular
Araştırmaya her iki merkezden 50 şer olmak
üzere toplam 100 hasta katıldı. Hastaların 53’ü kadın
(%53) ve 47’si erkekti (%47). Hastaların yaşı 51 ile 91
arasında değişmekte olup ortalama yaş 68,31±9,92 idi. En

iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) ortalaması;
(Snellen eşeline göre) operasyon öncesi EİDGK 0,15±0,12
ve operasyon sonrası ise 0,80±0,16 bulunmuştur.
Geriatrik depresyon skalası puanları(GDS):
Hastalarda GDS puan ortalamasının ameliyattan önce
12,95±5,27, ameliyat sonrasında 8,44±4,68 olduğu tespit
edilmiştir (p=0,000).
Tablo 1. Hastaların katarakt operasyonu öncesi ve
operasyondan 1 ay sonra Geriatrik Depresyon Skalası
Puanlarına göre depresyon durumları (n=100)
Preop Postop 1
ay sonra
Depresyon yok (0-10 puan)
%39
%73
Olası depresyon (11-13 puan)
%20
%10
Kesin depresyon (14 ve üstü
%41
%17
puan)
Ameliyat öncesi ve sonrası GDS puan ortalaması
sırasıyla; erkeklerde 11,94±5,13 ve 7,68±4,41, kadınlarda
13,85±5,28 ve 9,11±4,85 olarak bulunmuştur. Operasyon
öncesi cinsiyetler arası GDS puan ortalamaları arasındaki
fark anlamlı (p=0,07) bulunurken operasyon sonrasında
anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p=0,128).
Sonuç
Preoperatif dönemdeki senil katarakt
hastalarında GDS puanları kadınlarda anlamlı şekilde
daha fazla olmak üzere her iki cinste de yüksektir.
Postoperatif dönemde bu hastalarda görme
düzeylerindeki artışa bağlı olarak GDS puanları anlamlı
bir şekilde azalmıştır. Birinci basamakta senil katarakt
hastalarını değerlendirirken beraberinde depresyon
olabileceğini de unutmamamız, hastaları bu açıdan da
değerlendirmemiz gerekmektedir.
[Abstract:0292]
Palyatif Hasta Yakınlarının Gündüzlü Hasta Bakımına
Bakış Açısı
Utku Eser , İzzet Göker Küçük , Utku Dönem Dilli ,
Kurtuluş Öngel
Uşak Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uşak
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, Uşak
Uşak Üniversitesi, Onkoloji Ana bilim dalı, Uşak
İzmir Katip Çelebi Üniversitei, Aile Hekimliği Anabilim
Dalı, İzmir
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--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: Gündüzlü hasta bakım merkezleri (Daily Care
Centers) hem palyatif hastalarına hem de hasta
yakınlarına (özellikle çalışan hasta yakınlarına) verdikleri
hizmetlerle yeni bir alternatif sunmaktadır. Hastalar
gündüz bu bakım veren merkezlere götürülmekte, akşam
iş çıkışı da ailelerinin yanına dönmektedirler. Dünyada
son yıllarda evde bakıma yönelik ilginin de artmasıyla
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gündüz hasta bakım hizmetlerinin önemi de artmaktadır.
Çalışmamızın amacı; Henüz Türkiye’de yeni olan bu
bakım merkezlerine, palyatif hasta servisindeki hasta
yakınlarının bakış açısını ortaya çıkarmak
YÖNTEM: Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin,
palyatif bakım servisinde yatan hastaların yakınlarına, 13
soruluk demografik özellikleri ve gündüzlü hasta bakımı
hakkındaki bilgilerini, gündüzlü hasta bakımı tercih edip
etmeyecekleri ve hastalarının son dönemini nerde
geçirmesini istediklerini de içeren bir anket uygulandı. Bu
ön çalışma anketi 40 hasta yakınına uygulandı. Ankete
katılanların, 21’si (%52,5) il merkezinde, 13’ü(%32,5) ilçe
merkezinde, 6’si (%15) köyde yaşamaktadır. Hastaların
36’si (%90) bakım evi türü merkezleri duymalarına
rağmen gündüzlü bakımı daha önce bilmediklerini
belirtmiştir, fakat bu hizmeti tercih eder misiniz sorusuna
12( %30) hasta yakını tercih etmek istediğini belirtmiştir.
Köyde yaşayan hasta yakınlarının hiçbiri(%0), ilçede
yaşayanların ise 1’i (%7,6), il merkezinde yaşayanların ise
5’i (%23) gündüzlü bakım hizmetlerini daha önce
bildiklerini belirttiler. Tüm hasta yakınlarının 20’si (%50)
bir işte çalışmaktadır.(çiftçilik dahil) Çalışan hasta
yakınlarının 9’si (%45), emekli veya çalışmayan hasta
yakınlarının ise 3’ü (%15) gündüzlü hasta bakım
evlerinden hizmet almak istediklerini belirtti.
SONUÇ: Gündüzlü hasta bakım merkezleri (daily care
centers), hasta yakınlarının işlerine hem devam
etmelerini, hem de hastalarıyla vakit geçirmelerini
sağlayan ve son yıllarda evde bakım hizmetlerine verilen
önemden dolayı dünyada gitgide yaygınlaşmaktadır.
Yaptığımız çalışmada, henüz toplumda duyulmamakla
beraber, hasta yakınlarının ilk defa bu merkezleri
duyduklarında bile tercih etmek isteyecekleri
görülmüştür. Yaptığımız ön çalışmanın genişletilmesi
halk sağlığı stratejileri açısından yararlı olabilecektir.
Anahtar kelimeler: gündüzlü hasta bakımı, palyatif
bakım, hasta bakım merkezleri

YÖNTEM: SLE tanısı ile takip edilen 87 hasta ve aynı yaş
ve cinsiyet özellikleri gösteren 84 sağlıklı birey çalışmaya
dahil edildi.
BULGULAR: SLE hasta grubunda Framingham 10 yıllık
kardiyovasküler (KV) risk skoru ortalama %2,67 bulunur
iken subklinik ateroskleroz (SA) sıklığı karotis intima
media kalınlık ölçümü ile (KIMK) %12,6 sıklıkta
bulunmuştur. Hastalık süresi ile KIMK ve Framingham
KV risk skorları arasında anlamlı ilişki gözlenmiştir.
Antifosfolipid antikoru pozitif olan SLE olgularımızda
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha sıklıkla SA
izlenmiştir. Tedavi parametrelerinde steroid,
siklofosfamid ve antimalaryal ilaçlar ile KIMK arasında
ilişki gözlenmez iken azatiopurin tedavisi ve KIMK
arasında anlamlı ilişki gözlenmiştir.
SONUÇ: SLE hastalarında gerek hastalık süresi, gerek ise
kullanılan tedavilerden özellikle purin analogları ile SA
ve KV risk faktörleri açısından anlamlı bir ilişki olması
nedeni ile bu grup hastaların yalnızca romatolojik olarak
değil, genel tıbbi ve koruyucu hekimlik bakımından
taramalardan geçirilmesi gerektiği görüşündeyiz.
Anahtar kelimeler: ateroskleroz, Sistemik Lupus
Eritematozus, koruyucu hekimlik
Giriş

Sistemik lupus eritematozus (SLE) toplumda 512/100.000 sıklıkta görülen, bir çok organ ve sistemi
etkileyen, kronik seyirli otoıimmün bir hastalıktır.
Karmaşık ve multifaktöriyel etiyolojisi ve vicudun hemen
tüm organ ve sistemini inflamatuvar olarak tutulduğu
SLE’nin otoantikorlar ile ilişkisi gösterilmiştir.
Ateroskleroz günümüzde inflamatuvar bir
hastalık olarak kabul görmektedir. İnflamatuvar
süreçlerde ise aterosklerozun hızlı seyrettiği
bilinmektedir. Makrofaj migrasyon inhibe edici faktör
(MIF), astma, inflamatuvar barsak hastalığı, romatoid
artrit gibi bir çok kronik inflamatuvar süreçlerde tespit
edilmiş, çok sayıda sitokinin salınımını arttırıcı rolü
nedeni ile inflamasyon-ateroskleroz ilişkisindeki yeri bu
[Abstract:0293]
yol üzerinden konulmuştur. Endoteliyal lipaz (EL),
yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) metabolizmasında
Sistemik Lupus Eritematozus Hastalarında
rolü olduğu gösterilmiş ve kolesterol metabolizmasındaki
Ateroskleroza İlişkin Risk Faktörlerinin
etkilerinden ve kendisinin inflamasyon ile
Değerlendirilmesi
etkilenmesinden ötürü ateroskleroz gelişiminde rol
Elif Gulsum Umit
oynadığı düşünülmektedir. LIGHT, tümör nekroze edici
Trakya Üniversitesi tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
faktör (TNF) ailesinden bir moleküldür ve inflamasyon
sürecinde T hücrelerinin toplanması, makrofajların
AMAÇ: Romatolojik hastalıklar kronik dönemde
migrasyonu gibi düzeylerde etkili olduğu bilinmektedir.
inflamasyonun sürekliliği ile seyrettiğinden ateroskleroz
süreçlerinin aynı yaş ve cinsiyete göre hızlanmasına sebep Aynı zamanda, lipid homeostazında da etkili olduğu
düşünülen bu molekülün ateroskleroz ile ilişkisi halen
olmaktadır. Bu hastalık grupları içerisinde özellikle genç
araştırılmaktadır.
yaş grubuna ait bir hastalık olan sistemik lupus
eritematozus (SLE) gerek hastalığın biyolojisi, gerek ise de Amaç
Çalışmamızda kronik ve inflamatuvar bir hastalık
kullanılan uzun süreli tedaviler ile ateroskleroz sürecini
olan
sistemik
lupus eritematozuslu (SLE) hastalarda
hızlandırmaktadır. Çalışmamızda fakültemizde takip
subklinik
aterosklerozun
değerlendirilmesini,
edilen SLE hastalarının aterosklerotik risk faktörlerini
inflamasyon
ile
ilişkisi
gösterilen
MIF, EL, LIGHT
değerlendirmeyi hedefledik.
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moleküllerinin serum düzeyleri ile ilişkisini ve diğer
ateroskleroz ile ilişkili olabilecek faktörleri ortaya
koymayı amaçladık.
Bulgular
Çalışma grubumuz 87 SLE’li hasta ile 84 sağlıklı
kontrolden oluşuyordu. Hastaların yaş ortalaması 39,2
(17-60), kontrol grubunun ise 37,2 (27-41) idi (p>0.05).
Ortalama hastalık süresi 58,4 ay idi (12-156).
Siklofosfamid kullanımı %35,6 ,steroid % 97,8,
antimalaryal %100, azatiopirin ise %29,9 idi. Hastalarda
fotosensitivite sıklığı %73,6, diskoid döküntü %17,2, antinükleer antikor pozitifliği %100, hematolojik tutulum
%70,1, serozit %13,8, böbrek tutulumu %43,7, artrit %70,1,
nörolojik tutulum %20,7, oral aft %62,1, raynaud
pozitifliği %63.2, antifosfolipid antikor (APA) pozitifliği
%8, anti-DNA pozitifliği %34,5 idi. 4 hastada diyabet
(%4,6), 12 hastada obezite (%13,8), 2 hastada
hipertansiyon (%2,28) mevcuttu. Trigliserid düzeyi
ortalama 108 mg/dL (25-243), LDL 105 mg/dL (45-236),
total kolesterol 179 mg/dL (92-326), HDL ise ortalama 45
mg/dL (19-103) bulundu. İnsülin düzeyi ortalama 10,62
µU/mL (aralık 3-45 µU/mL) ve HOMA-IR skoru
ortalama 1,43 (0,4-6,5) bulundu. Hastalardan 8’i sigara
kullanmakta idi (%9,2). Framingham risk skoru ortalama
2,6 (1-15) idi. Hastalık aktivite skoru olan SLEDAİ ise
ortalama 2,4 (0-17) olarak hesaplandı. Hasta ve kontrol
grubu arasında subklinik ateroskleroz göstergesi olan
karotis intima-media kalınlığında (İMK) anlamlı farklılık
gözlendi (p=0,043). Hasta grubunda İMK’nın patolojik
ölçülerde (>1mm) saptanma oranı %12,6 iken kontrol
grubunda %3,2 bulundu (p=0,136). Hastaların yaşları ile
İMK arasında ilişki bulunmadı (p=0,71). Hastaların
almakta oldukları antimalaryal ilaç, kortikosteroid
süreleri ile İMK arasında ilişki gözlenmedi. Subklinik
aterosklerozu olan SLE’lilerde azatiopirin kullanım süresi
diğerlerinden anlamlı ölçüde yüksekti (p=0,05). Aynı
grupta siklofosfamid kullanımı yüksek olma eğiliminde
idi (p=0,09). Hastaların SLE genel özellikleri ile İMK
arasında farklılık gözlenmedi. APA pozitifliği ile İMK
arasında ilişki olduğu gözlendi (p<0,001). Hastaların
diyabetik olması, obezitesi olmasının İMK artışında
yükselmeye yol açtığı gözlendi (p değerleri sırası ile 0,02
ve 0,02). Hastaların sigara kullanımı, total kolesterol, LDL,
HDL ve trigliserid düzeyleri ile İMK’da anlamlı farklılık
gözlenmedi. İnsülin düzeyleri ile İMK’da artış gözlenir
iken (p=0,027) HOMA-İR skoru ve Framingham risk
skoru ile İMK değişmemekte idi. Hastalar ve kontroller
kıyaslandığında inflamasyon ve angiogenez ile ilişkisi
bilinen serum proteinleri olan MİF ve LIGHT düzeyleri
arasında ilişki saptanmadı. İMK ile MİF, LIGHT ve
Endotelyal Lipaz karşılaştırıldığında bir ilişki gözlenmedi.
APA varlığının İMK’nın yüksek saptanmasını 21,9 kat,
diyabetin ise 20,3 kat arttırdığı gözlendi. SLE’li hastalarda
subklinik ateroskleroz göstergesi olan İMK’nın >1mm
olmasında risk faktörü kabul edilen faktörlerin tek
değişkenli analizinde p değeri 0,1’in altında saptanan

parametrelerle lojistik regresyon analizi yapıldığında
APA varlığı ve diyabetin İM kalınlığı için bağımsız risk
faktörleri olduğu gözlendi.
Tartışma
Ateroskleroz, kardiyovasküler hastalıkların
çoğunda temel etiyolojiyi teşkil etmektedir. Koroner arter
hastalığı, iskemik gangren, abdominal aort anevrizması,
kalp yetersizliği ve inme bu ilişkinin iyi bilindiği
hastalıklardır. Ateroskleroz ile romatizmal hastalıklar iyi
dokumante edilmiş ve çalışılmıştır. SLE, RA ve
antifosfolipid antikor sendromu gibi otoimmün
hastalıklarda aterosklerozun hızlandığı gösterilmiştir.
Ateroskleroz arteriyel intimanın etkilendiği inflamatuvar
bir tablodur ve adaptif ve doğal immünite bu süreçte rol
oynamaktadır. SLE’li hasta grubumuzda subklinik
aterosklerozun normal bireylere göre artmış olduğunu,
bu hastalar arasında APA, diyabet, obezite varlığı, immün
supresif tedavi kullanım süresinin az olmasının subklinik
ateroskleroz varlığı ile ilişkili faktörler olduğunu ve APA
varlığının SLE’li olgularımızda ateroskleroz ile ilişkili en
önemli bağımsız risk faktörü olduğu gözlenmiştir. Tek
başına biyokimyasal biogöstergelerin
değerlendirilmesinin SLE’de aterosklerozu belirlemede
anlam taşımadığı ve klinik ile birleştirilerek
değerlendirildiği uzun dönem prospektif çalışmalara
ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz.
[Abstract:0294]
Health Literacy and Medication Adherence in Patients
with Fibromyalgia
Meliha Kasapoglu Aksoy , Hakan Demirci , İlknur Aykurt
Karlıbel , Koray Ayar , Deniz Azkan Türe , Lale Altan
Department of Physical Medicine and Rehabilitation,
University of Health Sciences Bursa Yuksek Ihtisas
Training and Research Hospital, Bursa, Turkey
Department of Family Medicine, University of Health
Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research
Hospital, Bursa, Turkey
Department of Rheumatology, University of Health
Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research
Hospital, Bursa, Turkey
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--NO FULLTEXT AVAILABLE-AIM: In this study, firstly, we aimed to investigate the
relationship between Health Literacy (HL) and
medication adherence in patients with fibromyalgia who
were treated for at least six months. Secondly, we planned
to investigate the association of HL with disease activity.
METHODS: This study had a cross-sectional analytical
design. Data of 200 patients were evaluated. The patients
were diagnosed with FMS according to 2013 ACR
diagnostic criteria for at least six months in Physical
Medicine and Rehabilitation clinics and also
Rheumatology clinics of Bursa Yuksek Ihtisas Training
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and Research Hospital and were using medication
between April 2017 and August 2017. We used Morisky
Medication Adherence (MA) scale, Health Literacy
European Union scale (HLS-EU), Fibromyalgia Impact
Questionnaire (FIQ) and Visual Analog scale (VAS).
RESULTS: As the health literacy increased among the
patients with fibromyalgia, the medication adherence of
the patients also increased. The patients’ FIQ results were
significantly negatively associated with their health
literacy. There was also a negative relationship between
the medication adherence and the VAS pain status. There
was no relationship between the distribution of drugs
used in the treatment and the health literacy.
CONCLUSIONS: Morisky MA scale is safe in patients
with fibromyalgia and is negatively correlated with the
present pain sensation. The HLS-EU scale is also safe in
fibromyalgia patients, and its results correlate in the same
direction as the Morisky MA scale results.
Keywords: medication adherence, fibromyalgia, health
literacy
[Abstract:0296]
Information, Attitudes And Behaviors Of Patients
About Periodical Health Examination
Cemi̇l Işi̇k Sönmez , Damla Di̇nçer , Hüseyi̇n Nejat
Küçükdağ , Duygu Ayhan Başer , Ali̇ Ramazan Benli̇
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği
Kocaeli Topçular Aile Sağlığı Merkezi
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği
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AIM: The purpose of the periodic health examination is to
reduce morbidity and mortality by identifying early signs
and risk factors of preventable and treatable diseases in
accordance with gender and age groups of individuals
without active complaints. The purpose of this study is to
identify the knowledge, attitudes and behaviors of
periodic health examinations of patients who are intended
to shed light on studies that will remove obstacles in the
way that people apply to the hospital for periodical health
examinations.
METHOD: In our descriptive study; a questionnaire
consisting of 17 questions was applied to 137 people in
the age range of 18-90 years who applied to 3 polyclinics
affiliated to Düzce University Medical Faculty Family
Medicine Branch for any reason. In addition to the
sociodemographic information of the patients, the
questionnaire was asked about the existence of chronic
diseases, the presence of chronic diseases in their families,
the periodical health examinations, the reasons, the
reasons for the periodical health examinations they
wanted to make according to their gender and age group.
RESULTS: 33,8% of the patients answered "yes" to the
periodical health examination and 66% answered "no".
There was a statistically significant relationship between
the status of referral to periodic health examination and

educational status and the presence of chronic illness in
first degree relatives (p <0.05).
CONCLUSION: This study found that participants did
not have sufficient information about the periodic health
examination and if the information is provided to the
persons, the application rates for the periodical health
examination are considered to increase. In this respect, it
is possible to reach the majority of the society; particularly
for family doctors who have a much higher incidence of
non-active complaints than other health care facilities.
Keywords: attitudes, family medicine, periodic health
examination
Giriş
Periyodik sağlık muayenesi (PSM), henüz bir
hastalık belirtisi göstermeyen sağlıklı bireylerle yapılan
görüşmelerde fizik muayene, laboratuar tetkikleri gibi bir
dizi işlem kullanılarak genel sağlık durumlarının belirli
aralıklarla değerlendirilmesi amacıyla yapılan düzenli
sağlık kontrolüdür. PSM’nin amacı; aktif şikayeti olmayan
bireylerin, cinsiyet ve yaş gruplarına uygun olarak,
önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklarının erken
belirtilerini ve risk faktörü olup olmadığını tanımlayarak
morbidite ve mortalitelerini azaltmaktır (1,2).
Kronik hastalıklar, dünyada her sene hayatını
kaybeden 57 milyon kişiden 33,4 milyonunun ölüm
sebebidir (3), insanların yaşam kalitesinin bozulmasına
olan etkisi ve önemli bir mortalite nedeni olması kronik
hastalıklardan kaynaklanan en önemli sorunlardır.
(4,5). Kronik hastalıkların öneminin farkındalığı arttıkça,
PSM ve koruyucu hekimlik kavramları da daha önem
kazanmaktadır. Ülkemizde, koruyucu bakım hizmeti
denildiğinde aklımıza PSM gelmektedir. PSM, kişilerin
sağlıklarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla;
tarama, muayene, laboratuvar testleri, kemoprofilaksi,
danışmanlık ve sağlık eğitimi verilerek yapılır. Aile
hekimleri, kendisine bağlı olan kişilerin sağlıklarını
koruma ve geliştirme konusunda yardımcı olmada
önemli bir konuma sahiptir. Her bir aile hekimi her bir
kişiyi senede 3-4 defa görmelidir (6). Bu nedenle aile
hekimliği periyodik sağlık muayenesi uygulamalarının
odağında yer almaktadır (3,4). Aile hekimlerinin bu konu
ile ilgili görev ve sorumlulukları Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesi’nde
tanımlanmıştır. Bu maddede; kişiye yönelik sağlığı
geliştirici ve koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci
basamak teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık
hizmetlerini vermek, ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı
hizmetlerini sunmak, PSM ile kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet
ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramalarını
gerçekleştirerek, kendisine kayıtlı kişileri yılda en az bir
defa değerlendirip sağlık kayıtlarını güncellemek şeklinde
aile hekimlerinin hastalarına PSM yapma zorunluluğu
vurgulanmıştır (7).
Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yapılan
çalıştay sonrasında, diğer ülkelerin çalışmaları ve
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oluşturdukları kılavuzlar incelenerek bir periyodik
Tablo 1. Aile Hekimliği Uygulamalarında Önerilen
muayene rehberi oluşturulmuş; ilgili bölüm uzmanlarınca Periyodik Muayene ve Tarama Testleri
Bebeklik ve Çocukluk Dönemi
da değerlendirilerek 2014 yılında Türkiye Halk Sağlığı
Bebeklik ve Çocukluk Dönemi Bağışıklaması
Kurumu tarafından “Periyodik Sağlık Muayeneleri ve
Anne Sütü ıe Emzirme Konusunda Bilgilendirme
Tarama Testleri taslak rehberi” adı altında sunulmuştur
Demir Profilaksisi- D Vitamini Profilaksisi
(5). 2015 yılında ise bu taslak rehber “Aile Hekimliği
İnmemiş Testis Muayenesi
Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri
Fenilketonüri Taraması
ve Tarama Testleri Rehberi” adı altında yayınlanmıştır (8). Konjenital Hipotroidi Taraması
Rehber aile hekimleri tarafından yapılması gereken
Biotinidaz Eksikliği Taraması
Gelişimsel Kalça Displazisi
PSMleri yaş gruplarına göre “bebeklik ve çocukluk
Yenidoğan, Bebek ve Erken Çocuklukta Görmenin
dönemi”, “erişkin dönemi” ve “geriatrik dönem” olarak 3
Değerlendirilmesi
gruba ayırmıştır (Tablo 1).
Premature Retinopatisi
Aile hekimlerinin hizmet verdikleri toplumun
Yenidoğan İşitme Taraması
PSM hakkındaki farkındalığı, bu konuda nasıl tutumlar
Bebeklik ve Çocukluk Çağı Ağız Ve Diş Sağlığı
sergiledikleri ve PSM hakkında ne bildikleri ve ne
Arteriyel Tansiyon Ölçümü
Sağlıklı Diyet Danışmanlığı
bekledikleri yeteri kadar bilinmemektedir. Bu çalışma ile
Obezite Taraması
hastaların PSM hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını
Çocuklarda Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı
tespit ederek kişilerin PSM için hastaneye başvurmasının
Maddelerin Kullanım Durumunun ve Tütün Ürünü
önündeki engelleri kaldıracak çalışmalara ışık tutmaktır.
Dumanından Pasif Etkilenimin Değerlendirilmesi
Yöntem
Bilişsel Gelişim, Dil Gelişimi, Sosyal ve Duygusal
Tanımlayıcı tipteki çalışmamız; Eylül 2017- Kasım Gelişim, Kaba-Motor ve İnce-Motor Gelişimin
2017 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Taranması Yaygın Gelişimsel Bozuklukların Taranması
Çocuk İhmali ve Çocuğa Kötü Muamelenin
Aile Hekimliği Anabilim Dalımıza bağlı 3 polikliniğe
Sorgulanması
herhangi bir nedenle başvuran 18-90 yaş aralığındaki 137
Kan Yolu İle Bulaşan Hastalıklar
kişinin katılımıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı
Erişkinlik Dönemi
olarak hastalara yüzyüze tarafımızdan oluşturulan 17
Kardiyovasküler Olaylardan Korunmada Risk
sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket ile
Değerlendirilmesi
hastaların sosyodemografik bilgilerinin yanında, kronik
Tütün Ürünü Kullanımı ve Pasif Etkilenim
hastalık varlığı, ailelerinde kronik hastalık varlığı, PSM
Durumunun Değerlendirilmesi
yaptırıp yaptırmadıkları, nedenleri, cinsiyet ve yaş
Kardiyovasküler Olaylardan Korunmada Aspirin
Kullanımı (Erkek)
grubuna göre en çok yapılmasını istedikleri PSMlerin
İskemik İnmeden Korunmada Aspirin (Kadın)
neler olduğu gibi özellikler sorgulanmıştır.
Araştırma verileri SPSS 17,0 (Statistical Package of Arteriyel Tansiyon Takibi
Serum Lipid Profili Taraması (Tg, Hdl, Ldl)
Social Sciences, v. 17,0 Chicago, IL, USA) aracılığıyla
Diabetes Mellitus Taraması
değerlendirilmiştir. Kategorik değişkenleri incelemek ve
Tiroid Fonksiyon Anomalileri
gruplar arası farkı incelemek için ki kare testi
Obezite Taraması
uygulanarak (p<0,05 anlamlı olarak alınacak), sürekli
Tüberküloz
Meme Kanseri Taraması (Kadın)
verilerde parametrik varsayımlar gerçekleştiğinde
Kolorektal Kanser Taraması (Kadın/Erkek)
student-t testi , sürekli verilerde parametrik varsayımlar
Prostat Kanseri (Erkek)
gerçekleşmediğinde mann whitney-u testi, korelasyon
Kan ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
için pearson testi uygulanmıştır.
Kemik Sağlığının Korunması İçin Bilgilendirme
Bulgular
Sekonder Osteoporoz / Kırık Riski
Çalışmaya 83 kadın, 54 erkek toplam 137 kişi
Gebelerde Ağız Diş Sağlığı ve Eğitimi
katılmıştır. Çalışmaya katılanların %33,5’i 45 yaş ve üzeri;
Gebelerde Kan Grubu Tayini, Demir Eksikliği, Hepatit
B Taraması
%29’u 24 yaş ve altındaydı. Okur yazar olmayan 3 (%2),
Gestasyonel Diyabet Taraması
okur yazar 7 (%5), ilköğretim mezunu 46 (%33,5), lise
Nöral Tüp Defekti Profilaksisi İçin Folik Asit
mezunu 40 (%29), üniversite mezunu 41 (%29) kişiydi. 83
Önerilmesi
kadından 19’u (%22,8), 54 erkekten 33’ü (%61) çalışıyordu. Orak Hücreli Anemi ve Talasemi Major Taraması
Gelir durumuna göre 42 (%35) kişi 1000 tl ve altı, 55 (%46) Alkol Kullanim Durumunun Değerlendirilmesi
kişi 1000-2000 tl arası, 20 (%16) kişi 2000-4000 tl arası, 2
Depresyon
Erişkinlerde Bağışıklama
(%1,6) kişi 4000 tl ve üzeri gelir durumuna sahipti.
Geriatrik Dönem
Yaşlılarda Kardiyovasküler Olaylarda Aspirin
Koruyuculuğu (Kadın/Erkek)
İskemik İnmede Aspirin Koruyuculuğu (Kadın)
Yaşlılarda Osteoporoz / Kırık Riski (Kadın/ Erkek)
Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirme
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137 kişiden 55’I (%40) sigara kullanıyor, 76’sı
(%55) kullanmıyor, 6’sı (%4) da bırakmıştı. Toplamda 24
(%17) kişi alkol kullanıyor, 108 (%79) kişi kullanmıyor, 4
(%3) kişi de bırakmıştı. Çalışmaya katılanların 77’sinin
(%56,2) kronik hastalığı varken; 60’ının (%43,8) kronik
hastalığı yoktu. Çalışmaya katılanların 89’unun (%67)
birinci derece akrabasında kronik hastalık varken 43’ünün
(%32) birinci derece akrabasında kronik hastalık yoktu.
PSM başvurusu sorusuna “evet” yanıtı verenler
46 (%33,8), “hayır” yanıtı verenler 90 (%66) kişi olmuştur.
PSM’ ye başvurmama nedenleri sorulduğunda; 87 kişiden

16’sı (%18,4) ücretli olması, 4’ü özel hastanelerde
yapılması, 22’si (%25,3) gereksiz bulması, 13’ü uzun
sürmesi, 20’si (%23) zaman ayıramaması, 10’u da diğer
nedenler şeklinde cevaplamıştır.
PSM’ye başvurma durumu ile cinsiyet, yaş,
evlilik, çocuk sahibi olma durumu, gelir durumu, kronik
hastalık sahibi olma arasındaki ilişki karşılaştırıldığında
istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır
(p>0,05). PSM’ye başvurma durumu ile eğitim durumları
arasındaki ilişki karşılaştırıldığında istatistiki olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,029).

Tablo 2. PSM de yapılması en fazla istenen uygulamaların kronik hastalık durumuna göre karşılaştırılması
Kronik hastalığı olmayan
Kronik hastalığı
P value
(n:60)
olan
(n:77)
İdrar tahlili
Kan tahlili
Ta ölçümü
Kan şekeri ölçümü
Kan kol ölçümü

9 (%15)
20 (%33,3)
9 (%15)
12 (%20)
9 (%15)

9 (%11,7)
19 (%24,7)
13 (%16,9)
10 (%13)
9 (%11,7)

,825
,559
,088
,299
,909

Tomografi
Akciğer Grafisi
EKG/EKO
Kc fonk testleri
Prostat takibi PSA
Kemik min dans ölçümü
Vücut ağırlığı
MR
Endoskopi
İdrar tahlili
Kan tahlili
Ta ölçümü
Kan şekeri ölçümü
Kan kol ölçümü
Pap smear
EKG/EKO
Kc fonk testleri
Mamografi
Kemik mineral dans ölçümü
Vücut ağırlığı
Endoskopi
Aşılama
Vücut ağırlığı
Boy
Büyüme takibi
Diş kontrolü
Genetik tarama
Kan tahlili
İdrar tahlili

5 (%8,3)
10 (%16,7)
11 (%18,3)
6 (%10)
15 (%25)
4 (%6,7)
6 (%10)
6 (%10)
5 (%8,3)
13 (%21,7)
18 (%30)
13 (%21,7)
16 (%26,7)
11 (%18,3)
15 (%25)
17 (%28,3)
10 (%16,7)
26 (%43,3)
11 (%18,3)
7 (%11,7)
8 (%13,3)
34 (%56,7)
11 (%18,3)
17 (%28,3)
23 (%38,3)
18 (%30)
22 (%36,7)
18 (%30)
7 (%11,7)

3 (%3,9)
7 (%9,1)
14 (%18,2)
3 (%3,9)
15 (%19,5)
3 (%3,9)
5 (%6,5)
5 (%6,5)
3 (%3,9)
24 (%31,2)
29 (%37,7)
24 (%31,2)
31 (%40,3)
19 (%24,7)
19 (%24,7)
20 (%26)
11 (%14,3)
30 (%39)
17 (%22,1)
18 (%23,4)
9 (%11,7)
36 (%46,8)
13 (%16,9)
24 (%31,2)
39 (%50,6)
25 (%32,5)
22 (%28,6)
18 (%23,4)
7 (%9,1)

,920
,515
,173
,902
,458
,973
,452
,944
,884
,320
,683
,919
,404
,914
,692
,624
,121
,084
,849
,069
,802
,178
,417
,700
,031
,870
,549
,666
,670
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Eğitim düzeyi yüksek olanlar daha çok
başvurmaktadır. PSM’ye başvurma durumu ile birinci
derece akrabasında kronik hastalık olma durumu
arasındaki ilişki karşılaştırıldığında istatistiki olarak
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,000). Birinci derece
akrabasında kronik hastalığı olanlar daha çok
başvurmaktadır.PSM’ye başvuru nedenleri sorulduğunda
ise; 28’i (%29,5) erken teşhis sağlaması, 8’i (%8,4) ciddi
hastalığı ya da engelliliği önlemesi, 7’si (%7,4) yaşam
süresini uzatması, 7’si (%7,4) varolan hastalığın
ilerlemesini önlemesi, 6’sı (%6,3) aile hekiminin önerisi,
8’i (%8,4) tanıdıklarının tavsiyesi, 5’i (%5,3) TV’de
duyması, 14’ü) fikrinin olmadığı, 5’i (%5,3) diğer nedenler
olarak cevaplamıştır.
Çalışmaya katılan erkeklerden 37’sinin (%68,5)
periyodik sağlık muayenesinde en fazla yapılmasını
istediği uygulama kan tahlili, 24’ünün (%44,4) EKG/EKO
takibi, 29’unun (%53,7) prostat takibi (PSA) olmuştur.
Çalışmaya katılan kadınlardan 56’sının (%67,5)
periyodik sağlık muayenesinde en fazla yapılmasını
istediği uygulama mammografi, 47’sinin (%56,6) kan
tahlili, 47’sinin (%56,6) kan şekeri ölçümü olmuştur.
Çalışmaya katılanların 70’inin (%51,1) periyodik
sağlık muayenesinde çocuklar için en fazla yapılmasını
istediği uygulama aşılama olurken; 62’sinin (%45,3)
büyüme takibi, 44’ünün (%32,1) genetik tarama olmuştur.
Tablo 2 kişilerin PSM de en fazla yapılmasını
istediği uygulamaların kronik hastalık durumuna göre
karşılaştırılmasını göstermektedir. Kişide kronik hastalık
varlığı PSM istemleri üzerinde istatistiki olarak anlamlı
bir fark oluşturmamaktadır.
Tartışma
Aktif şikayeti olmayan kişilerin önlenebilir ve
tedavi edilebilir hastalıklarının erken belirtilerini ve risk
faktörü olup olmadığını tanımlayarak morbidite ve
mortalitelerini azaltmak nedeni ile uygulanması çok
önemli olan periyodik sağlık muayeneleri, özellikle birinci
basamak sağlık hizmetleri için büyük önem taşımaktadır.
Primer amacı sağlığın korunması ve geliştirilmesi olan

yöndedir (9). Ülkemizde bu konuda başka çalışmaya
ulaşılamamış olup, ülkemizdeki mevcut durumun tayini
için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde popülasyonunun
%20’sinden fazlası her yıl PSM için başvuru yapmaktadır
(10). Gelişmiş ülkelerdeki PSM uygulamaları, PSM ile
ilgili kanıta dayalı klinik uygulama rehberlerinin her yıl
güncellenmesi ve bu rehberlerin özellikle birinci basamak
hekimlerince klinikte uygulanması ile devam
ettirilmektedir (11,12).
Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre;
PSM’ye başvurma durumu ile cinsiyet, yaş, evlilik, çocuk
sahibi olma durumu, gelir durumu, kronik hastalık sahibi
olma arasındaki istatistiki olarak anlamlı bir ilişki
bulunamamışken; kişilerin eğitim durumları, birinci
derece akrabasında kronik hastalık olma durumu
arasındaki istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır. Sözen ve arkadaşlarının çalışmasında PSM
için doktora başvurmayı kendilerinde kronik hastalık
olmasının olmamasına göre 1,83 kat arttırdığı (p=0,006) ve
birinci derece akrabalarında kronik hastalık olmasının
olmamasına göre 1,96 kat (p<0,001) arttırdığı saptanmıştır
(9). Çalışmamızda kronik hastalık sahibi olma ile PSM’ye
başvurma durumu arasında istatistiki olarak anlamlı bir
ilişki bulunamamasının nedeni olarak; kişilerin
kendilerinde mevcut olan kronik hastalıkları konusunda
farkındalıklarının gelişmemesinin bu konuda kaygı
oluşturmadığı ve bu nedenle sonucun böyle olduğunu
düşünmekteyiz. Bu durumun aksine birinci derece
akrabasında kronik hastalık olma durumu ile PSM’ye
başvurma durumu arasında istatistiki olarak anlamlı bir
ilişki saptanmıştır; bunun nedeni olarak ise kişilerin en
yakınlarındaki kişilerde bu hastalıkları yaşadıklarında,
kaybetme korkusu nedeni ile bu hastalıklara karşı
farkındalıklarının oluştuğunu ve bu hastalıklara
yakalanma kaygılarının daha yüksek olduğunu ve bu
nedenle PSM’ye başvurduklarını düşünmekteyiz.
Çalışmamızda hastaların PSM’ye başvuru
nedenleri sorulduğunda ise; büyük çoğunluğunun erken
teşhis sağlaması nedeni ile başvurduğu saptanmıştır.
birinci basamak sağlık hizmetleri, kişilere en çok ve sık
Bunu PSM başvuru nedeni için bir fikri olmayanlar
ulaşan sağlık kuruluşu olması nedeni ile periyodik sağlık izlemektedir. Sözen ve arkadaşlarının çalışmasında da
muayenelerinin en rahat ve en çok sayıda kişiye
PSM nin en çok tercih edilen yararının hastalıkların erken
uygulanabileceği yer olma özelliği taşımaktadır. PSM için teşhisini sağlaması olduğundan bahsedilmektedir (9).
bir bireyin aktif şikayetini olması yada bir hastalık taşıyor
Kişilerin PSM’ye başvurmama nedenleri
olması gerekmez. PSM ile hastalık oluşmadan, erken
sorgulandığında büyük çoğunluk PSM’yi gereksiz
teşhis ile birçok hastalık erken safhada tanı alıp, erken
bulduğu için başvurmadığını bildirmiştir. Bu sunucu
müdahale edilme veya önlenme şansı taşımaktadır. Bu
kişilerin zaman ayıramaması, PSM’nin ücretli olarak
nedenle PSM konusunda hem sağlık personelini hem de
yapıldığı düşüncesi izlemektedir. Başkent Üniverhalkı eğitmek ve yönlendirmek çok önemlidir.
sitesi’nde yapılan çalışmada ise katılımcıların büyük
Çalışmamızda PSM’ne başvuru sorusuna
çoğunluluğunun PSM’nin ücretli olarak yapıldığını
katılımcıların %66 sı “hayır” yanıtı vermiştir. Başkent
düşünmelerinden dolayı PSM’ye başvurmadığı, bunu
Üniversitesi Hastanesi örnekleminde hastaların periyodik PSM’nin özel hastanede yapıldığının düşünülmesi takip
sağlık muayenesi hakkındaki farkındalıkları ile ilgili
etmektedir (9). İki üniversite hastanesinde de neredeyse
yapılan çalışmada ise “evet” diyenlerin oranı
aynı sebepler nedeni ile kişiler PSM’ye
katılımcıların %65,7’sinin “evet” cevabı ile tam tersi
başvurmamaktadır. Kişilerin belirttiği sebeplerin aksine
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ülkemizde PSM ücretsiz olarak, özellikle birinci basmak
sağlık sistemi olmak üzere bütün sağlık kurumlarında
yapılmaktadır. PSM için ayrı bir zaman gerekmemektedir;
kişiler herhangi bir sağlık problemi için başvurdukları bir
birinci basamak sağlık kurumunda PSM hizmeti alabilir.
Tüm bunlardan yola çıkıldığında bu sonuçlar toplumun
PSM ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını ve bu
konuda sağlık kurumlarında yeterli bilgilendirmenin
yapılmadığı çok net ortaya konmaktadır.
Kişilere yapılmasını en çok istedikleri tetkikler
sorulduğunda iki cinsiyette de kan tahlili istemi en
yüksek sıralardadır; bu sonuç tüm kişilerin genel sağlık
durumları hakkında bilgi sahibi olmak istediklerini
göstermektedir. Kan tahlili istemini erkeklerde PSA
takibi, kadınlarda ise mamografi takip etmektedir. 2014
yılı Türkiye Kanser İstatistikleri Yıllığına göre erkeklerde
en sık görülen kanser akciğer kanseri iken, bunu prostat
kanseri takip etmektedir. Kadınlarda ise birinci sırada
meme kanseri yer almaktadır (13). Bu sonuçlar
çalışmamızda çıkan kişilerin kan tahlilinden sonra en çok
yapılmasını istedikleri tetkiklerin erkeklerde prostat
takibi (PSA), kadınlarda ise mamografi olarak
saptanmasının nedenini göstermektedir. Kişiler en sık
görülen bu hastalıkların erken tanısının sağlanmasını
istemektedir.
Sonuç
Bu çalışma ile aile hekimlerinin hizmet verdikleri
toplumun PSM hakkındaki farkındalıkları, bu konuda
nasıl tutumlar sergiledikleri ve PSM ile ilgili beklentileri
tespit edilerek, PSM ile ilgili geliştirilmesi gerekenler ve
kişilerin PSM için hastaneye başvurmalarındaki engeller
saptanmıştır.
Elde edilen veriler sonucunda; katılımcıların PSM
ile ilgili yeterli bilgilerinin olmadığı saptanmış olup, eğer
kişilere gerekli bilgilendirilme yapılırsa PSM için başvuru
oranlarının artacağı düşünülmektedir.
Bu konuda toplumun büyük çoğunluğuna ulaşma
imkanı olan; özellikle de aktif şikayeti olmayan kesime
ulaşma imkanı diğer sağlık kuruluşlarına göre çok daha
yüksek olan aile hekimlerine büyük yük düşmektedir. Bu
konuda öncelikle aile hekimlerinin kongre, konferans,
bildiri yada klinik uygulama rehberleri ile
bilgilendirmelerinin yapılarak, bu konuda
farkındalıklarının arttırılması sağlanarak; onların da
topluma aynı şekilde yaklaşmaları beklenmelidir.
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[Abstract:0298]
Doğum Sonrası Depresyon Ve Emzirme Üzerine
Etkileri
Duygu Ayhan Başer
Kocaeli Topçular Aile Sağlığı Merkezi
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
AMAÇ: Birçok kadın, anne olduktan sonra hafif hüzünlü
ve kaygılı olabilmekte, ruh halinde değişiklikler
görülebilmektedir. Eğer bu belirtiler doğumdan sonraki
ilk 6 hafta içinde başlar ve kendiliğinden geçmezse bu
durum "Postpartum Depresyon” (PPD) olarak adlandırılır
ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Doğum sonrası
depresyonunun annenin motivasyonunu bozarak
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emzirme üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği
düşünülmektedir. Çalışmanın amacı 2 yaş ve altı bebeği
olan annelerde postpartum depresyon (PPD) sıklığını,
ilişkili faktörleri ve PPD’nin emzirme üzerine olan etkisini
belirlemektir.
YÖNTEM: Bu çalışma 2 hafta-24 aylık bebeği olan..anne
üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada annenin tanımlayıcı
özellikleri, emzirme durumu ve postpartum depresyon
için risk faktörlerine yönelik anket formu ve Emzirme ÖzYeterlilik Ölçeği (EÖYÖ) ile Eddinburgh Postpartum
Depresyon Ölçeği (EPDÖ) kullanılmıştır.
BULGULAR: Kadınların Emzirme Öz-Yeterlilik puan
ortalaması 49,50±10,13 (min=21, max=70), Edinburgh
Postpartum Depresyon puan ortalaması ise 11,68±5,75
(min=0, max=27) olarak bulunmuştur. Çalışmaya katılan
annelerin %44,6’sı son doğumundan sonra depresyon
tanısı almış yada depresyona girdiğini düşünmüştü; bu
kişilerin %75,5’i gebelik öncesi dönemde depresyona
girdiğini düşünen yada depresyon tanısı alan kişilerdi.
Annenin eğitim düzeyi, çalışma durumu, aile tipi,
planlanan gebelik olma durumu, son bebek ile bir önceki
bebek arası yaş farkı ve bebek bakımında eş desteği ile
PPD bulunma durumu arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki saptanmıştır.
PPD bulunma durumu ile annelerin bebeklerini emzirme
süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmıştır. PPD bulunma durumu ile sütlerinin yetersiz
olduğunu düşünen anne sayısı arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki saptanmıştır.
Çalışmamızda annelerin EÖYÖ ile EPDÖ puanları
arasında negatif bir korelasyon belirlenmiştir.
SONUÇ: Sonuç olarak, annelere doğum öncesi bakımda
özellikle emzirmenin önemi ve teknikleri hakkında
verilecek olan eğitimler anne bebek etkileşiminin
başlaması ve doğum sonu depresyon gelişim riskinin
düşürülmesi açısından önemlidir. Bu konuda doğum
öncesi ve doğum sonrası anne ile en çok karşılaşan sağlık
çalışanları olan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına
büyük iş yükü düşmektedir.
Anahtar kelimeler: anne sütü, emzirme, postpartum
depresyon
[Abstract:0299]
The Investigation Of The Relationship Between
Physical Actıvity And Depressive Symptoms And
Hopelessness Levels In Medical Faculty Students
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ile
Depresif Semptomlar ve Umutsuzluk Düzeyleri
Arasindaki İlişkinin İncelenmesi
Hüseyi̇n Nejat Küçükdağ , Cemil Işık Sönmez , Duygu
Ayhan Başer
Düzce Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği
Kocaeli Topçular Aile Sağlığı Merkezi
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AIM: Knowledge, attitudes and behaviors related to

physical activity are important as doctors and other health
professionals play an important role in preventive and
curative health services. In this study, we aimed to
determine the relationship between depressive symptoms
and hopelessness levels and physical activity status and
attitudes of students in term IV-V and VI of medical
faculty.
METHOD: On the basis of volunteerism, a short sociodemographic information questionnaire, Turkish version
of "International Physical Activity Questionnaire"
(UFAA), Beck Depression Scale (BDI) and Beck
Hopelessness Scale (BHS) was administered to 222
students from Düzce University Medical Faculty period
IV, V and VI students by face-to-face interview method.
RESULTS: A total of 222 students participated in the
study (IV semester 78, semester V 65 and semester VI 75).
According to the activity, the change of the BMI values
towards the "adequate" level was seen but not significant.
The variation of the PSI values between the groups was
also found to be statistically significant. According to the
activity, the relation between the change of the groups to
the "adequate" level and the increase in the BMI was
found to be statistically significant.
CONCLUSION: In our study, physicians (medical
faculties, IV-V and VI students) who were in the
profession in the society evaluated the relationship
between physically active states and attitudes and
depressive symptoms and hopelessness levels but we
could not get a statistically significant result. It is
appropriate to plan future studies that question the longer
term in this regard.
Keywords: depression, hopelessness, physical activity
Giriş
Üniversiteler toplumdaki genç popülasyonun bir
arada bulunduğu önemli merkezlerdir. Gelecekte toplum
içinde önemli vazifeleri eline alacak kimselerin meslek
edinmekle beraber, kişiliğinin, hayata bakışının, günlük
alışkanlıklarının, sağlıklı veya sağlıksız yaşam tarzının
şekillendiği yerler olması nedeniyle üniversite, halk
sağlığı açısından büyük bir önem teşkil etmektedir.
Bununla beraber gelecekte topluma rol model olacak
doktorların yetiştiği Tıp Fakültelerini ele aldığımızda
önemi bir kat daha artmaktadır.
Fiziksel aktivite, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından iskelet kaslarının kasılması ile üretilen bazal
seviye üzerinde enerji gerektiren; çalışırken, ev işleri
sırasında, oynarken ve boş zamanlarda yapılanlar dahil
olmak üzere herhangi bir bedensel hareket olarak
tanımlanmaktadır (1).
Fiziksel aktivite; kişinin metabolik, fizyolojik,
ruhsal durumunu iyileştirir, kronik hastalıkların
birçoğuna ve bazı malignitelere yakalanma riskini ve
bunlardan kaynaklanan morbidite ve mortaliteyi düşürür,
kas iskelet sisteminin sağlık halinin sürdürülmesine
yardımcı olur (2-4); fibromiyalji, periferik damar
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hastalıkları gibi hastalıklarda yaşam kalitesini arttırır (5).
Anksiyete ve depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların
önlenmesinde ve tedavisinde etkili bir yöntemdir (6-8).
Diğer taraftan da çok yoğun fiziksel aktivitenin de mental
sağlığa negatif etkisi olduğu da bilinmektedir (5).
Depresyon; günümüzde toplumda prevelansı
yüksek olan bir duygu durum bozukluğudur ve birçok
önemli belirtisi ve sonucu vardır (9, 10). Umutsuzluk da
depresif semptomlar arasında yer almakta ve kişinin
içinde bulunduğu ve de ileride karşılaşabileceği birçok
duruma olumsuz bakış içerisinde olmasıdır (11).
Umutsuzluk, intihar niyetini depresyondan bağımsız
olarak etkileyebilmekte ve umutsuz kişilerin yarısından
çoğunda bu durumun süreklilik gösterdiği bilinmektedir
(12, 13). Üniversite öğrencilerinin sosyal, ekonomik
durumları ve eğitim ile ilgili yaşadığı sorunların,
umutsuzluğun da içinde bulunduğu psikiyatrik bir takım
olumsuz sonuçları olabilmektedir (14).
Doktorlar ve diğer sağlık çalışanları koruyucu ve
tedavi edici sağlık hizmetlerinde önemli bir role sahip
oldukları için fiziksel aktiviteyle ilgili bilgi, tutum,
davranışları önemlidir. Bu çalışma ile tıp fakültesi dönem
IV-V ve VI öğrencilerinin fiziksel aktiflik durumları ve
tutumları ile depresif semptomlar ve umutsuzluk
düzeyleri arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçladık.
Yöntem
Gönüllülük esas alınarak, Düzce Üniversitesi Tıp
Fakültesi dönem IV, V ve VI öğrencilerinden 222 kişiye
(123 kadın, 99 erkek), kısa bir sosyo-demografik bilgi
anketi, “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi” (UFAA)
kısa formunun Türkçe uyarlaması, Beck Depresyon
Ölçeği (BDÖ) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) yüz
yüze görüşme metoduyla uygulandı.
Sosyo demografik bilgi anketinde öğrencinin yaşı,
cinsiyeti, öğrencisi bulunduğu dönem, boyu–kilosu,
kaldığı yer, sigara kullanım durumu ve kişisel geliri
sorgulandı.
Beden kitle endeksi (BMI) öğrencinin beyan ettiği
boy ve kilo baz alınarak formülüne göre (vücut ağırlığı /
boy ) kg/m cinsinden hesaplandı. BMI ≤ 18.5 kg/m
olanlar “zayıf”, 18.6–24.9 kg/m arası olanlar “normal”,
25–29.9 kg/m arası olanlar “fazla kilolu”, ≥ 30 kg/m
olanlar ise “obez” olarak kabul edildi.
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (Kısa Form)
Anketimize katılan öğrencilere uyguladığımız
UFAA, 2003 yılında Craig ve ark. tarafından geliştirilmiş
(15), Türkiye’deki geçerlilik ve güvenirlik çalışması da
Öztürk tarafından 2005 yılında yapılmıştır (16). Anket 7
sorudan oluşmakta ve ankette son 1 hafta içinde yapılan
şiddetli ve orta derece bedensel güç gerektiren
faaliyetlerin ve yapılan yürüyüşün haftada kaç gün ve
günde kaç dakika yapıldığı ve ek bir belirleyici olarak da
haftalık olarak günde kaç saati oturarak geçirdiği
sorgulanmaktadır. Şiddetli aktivite, orta aktivite ve
yürüme süreleri; dakika, gün ve aktivitenin derecesine
göre verilen MET (metabolik eşdeğer) katsayısı çarpılarak
2

2

2

2

2
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MET-dk/hafta olarak hesaplandı. Toplam fiziksel aktivite
düzeyleri bu 3 grubun değerleri toplanarak elde edildi.
Elde eden değerlere göre <600 MET-dk/hafta olanlar
“fiziksel olarak aktif olmayan” (grup 1), 600-3000 METdk/hafta olanlar “fiziksel aktivite seviyesi düşük” (grup
2), >3000 MET-dk/hafta olanlar da “fiziksel aktivite
düzeyi yeterli” (grup 3) olarak sınıflandırıldı.
Beck Depresyon Ölçeği
BDÖ, erişkinlerde depresyon riskini ölçmek üzere
Beck ve arkadaşları tarafından 1961 yılında geliştirilmiştir
(17). Türkiyedeki geçerlilik ve güvenirlilik çalışması da
Hisli tarafından yapılmıştır (18). Ölçek bireyin depresif
semptomlarını sorgulayan 4’lü likert tipi bir ölçektir.
Ölçek 21 sorudan oluşmakta ve verilen cevaplara göre 063 arasında bir değer almaktadır. Yapılan çalışmalarda 17
değeri cut off kabul edilmiş ve 17 ve üzeri puan alanlarda
depresyonu %90 oranında tespit ettiği gösterilmiştir (18).
Beck Umutsuzluk Ölçeği
BUÖ, Beck ve arkadaşları tarafından 1974 yılında
kişilerin geleceğe yönelik karamsar bakışını ölçmek
amacıyla geliştirilmiştir (19). Türkçeye çevirisini 1991
yılında Seber (20), Türkiyedeki geçerlilik çalışmasını da
1994 yılında Durak ve Palabıyıkoğlu yapmıştır (21). Ölçek
20 sorudan oluşmaktadır. Cevaplar “evet” - “hayır”
şeklindedir. 11 soruda “evet” cevabına, geri kalan 9
soruda da “hayır” cevabına puan verilmektedir. Ölçeği
cevaplayan kişinin aldığı puanla doğru orantılı şekilde
umutsuzluk düzeyi de artmış kabul edilmektedir.
Bulgular
Çalışmamıza dönem IV den 78, dönem V ten 65
ve dönem VI dan 75 kişi olmak üzere (4 kişinin dönem
bilgisi yok) toplam 222 öğrenci katıldı. Öğrencilerin 123
tanesi (%55,4) kız, 99 tanesi (%44,6) erkektir.
Çalışmaya katılan kız öğrencilerin boy ortalaması
163,95±6,246 cm, kilo ortalaması 57,319±8,379 kg, BMI
ortalamaları 21,328±2,873 kg/m ; erkek öğrencilerin
ortalamaları ise sırasıyla 177,080±5,574 cm,
77,919±13,109kg ve 24,802 ± 3,702 kg/m dir. Öğrencilerin
18 tanesi (%8,2) zayıf, 147 tanesi (%66,8) normal kilolu, 48
tanesi (%21,8) fazla kilolu ve 7 tanesi (%3,2) de obez
bulunmuştur. Toplam fiziksel aktivite değer ortalamaları
ise kızlarda 1243,033±1175,7 MET-dk/hafta, erkeklerde
1840,296±1827,683 MET-dk/haftadır.
Öğrencilerin 183 tanesi BDÖ’ne göre klinik olarak
cut off değer olan 17'nin altında değer aldı. 32 tanesinde
ise 17 ve üzerinde puan tespit edildi. Bu bulgulara göre
depresif belirti yaygınlığı öğrencilerin tümünde %14,9
olarak bulundu. Kızlarda BDÖ değer ortalaması
9,815±7,219; BUÖ değer ortalaması ise 5,901±4,128
bulunmuş. Erkeklerde ise bu ortalama değerler sırasıyla
7,968±6,857 ve 6,214±4,719'dur. BDÖ değeri kızlarda
erkeklere göre yüksek bulunmuş ve istatistiksel olarak
anlamlıyken (z: -2,271; p:0,023), BUÖ değerlerindeki
cinsiyetleri arası değişim anlamlı bulunmamıştır (z: 0,217; p:0,828).
Dönemlere göre baktığımızda dönem IV
2

2
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öğrencilerinin BDÖ değer ortalaması 10,623±8,48; dönem
V'in 8,387±4,966 ve dönem VI'nın 7,873±6,971'dir. Dönem
IV ve VI arasında BDÖ değerindeki değişim anlamlıdır (z:
-2,025, p:0,043). BUÖ değer ortalamaları dönemlere göre
sırasıyla 5,756±4,567; 6,703±3,68 ve 5,608±4,698'dir.
Dönem IV ile V arasında (z: -2,030, p:0,042) ve dönem V
ile VI arasında (z: -2,163, p:0,031) BUÖ değer değişimi
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Boy ortalamaları
166,73 ± 8,025 cm; 170,461±8,376 cm ve 172,486±9,164 cm;
kilo ortalamaları 62,532±12,458 kg; 65,938±12,765 kg ve
71,146±17,349 kg; BMI ortalamaları da 22,397 ± 3,557
kg/m ; 22,512±2,967 kg/m ve 23,75±4,282 kg/m
bulunmuştur. Tüm dönemler ele alınınca dönemle
beraber BMI artışı istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (χ2: 6,429, p:0,040). Yine dönem IV ile VI
arasındaki BMI değişimi de istatistiksel olarak anlamlıdır
(z:-2,391, p:0,017). Dönemlerin toplam fiziksel aktivite
değer ortalamaları ise sırasıyla 1460,940 ± 1443,454;
1387,817 ± 987,382 ve 2138,811±2282,585 MET-dk/hafta
olarak tespit edilmiştir. Dönemlerin toplam fiziksel
aktivite değer ortalamaları ise sırasıyla 1460,762±1318,51;
1346,007±999,507 ve 1677,5615±2056,61 MET-dk/hafta
olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin 174 tanesi sigara
kullanmazken, 44 tanesi (%19,8) kullanmaktadır.
Klinik parametrelerle öğrencilerin aktiflik
dereceleri arasındaki ilişkinin analizi Pearson’s χ2 testiyle
yapıldı. Aktiviteye göre grupların “yeterli” seviyeye
doğru değişimi ile BDÖ değerlerinde düşme görülmüş
ancak anlamlı bulunmamıştır (χ2: 1,892; p:0,388). BUÖ
değerlerinin gruplar arası değişimi de istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. (χ2: 10,529; p:0,005). BUÖ değeri
grup 1den grup 2ye artmış (z: -2,954; p:0,003); grup 2den
grup 3e de azalma göstermiştir(z: -2,101; p:0,036).
BDÖ ve BUÖ değerleri arasında korelasyon testi
(R :0,486; p:0,000) ve polinominal regresyon (R :0,249;
p:0,000) analizine göre anlamlı derecede ilişki
bulunmuştur.
BMI ile yapılan karşılaştırmada “fiziksel olarak
aktif olmayan” grupta BMI ortalaması; 22,503±4,54 kg/m ;
“fiziksel aktivite seviyesi düşük” olan grupta 22,8 ± 3,839
kg/m , “fiziksel aktivite seviyesi yeterli” grupta ise
24,063±3,751 kg/m dir. Aktiviteye göre grupların
“yeterli” seviyeye doğru değişimi ile BMI artışı arasındaki
ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (χ2: 7,275;
p:0,026).
Tartışma
Çalışmamızda öğrencilerin fiziksel aktivite MET
değerleri ortalamaları fiziksel aktivite seviyesi düşük olan
grupla örtüşmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu da (%66,8)
normal kilolu olarak saptanmıştır.
Yaptığımız çalışmada öğrencilerin depresif belirti
sıklığı %14,9 bulunmuştur. Bu değer Gaziosmanpaşa
Üniversitesi tüm öğrenci gruplarında yapılan çalışmada
%35,2 (22); Pamukkale Üniversitesinde yapılan bir
çalışmada %26,2 bulunmuştur (23). Çalışmamızdaki
depresif belirti sıklığı ile diğer üniversiteler arasındaki
2

2

2

2

2

2

2

2

farkın, çalışmamızın Tıp Fakültesinde sadece dönem IV–V
ve VI öğrencileri üzerine olmasından kaynaklanabileceği
düşünülmüştür. Diğer iki çalışmada da bu oran 2006-2007
yılında Düzce üniversitesi Tıp fakültesinde okuyan
öğrencilerde %18,8 (24); İnönü Üniversitesi Tıp
Fakültesinde ise %21,9'dur (25). Bu çalışmalar da sadece
Tıp fakültesinde olmakla beraber tüm dönemleri
kapsamış ve yine aradaki farkın çalışmamızın sadece
klinik dönemler üzerine olmasıyla ilgili olabileceği
düşünülmüştür.
Çalışmamızda BDÖ değeri kızlarda erkeklere
göre yüksek bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlıdır.
Bu bulgu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde daha önce
yapılan (24) ve Güler ve arkadaşlarının yaptığı bir
çalışmayla (26) benzerlik göstermekle beraber İnönü
Üniversitesi Tıp fakültesinde (25) ve Pamukkale
Üniversitesinde yapılan çalışmada cinsiyetler arası
anlamlı fark bulunmamıştır (23).
BUÖ değerlerindeki cinsiyetler arası değişim
çalışmamızda anlamlı bulunmamıştır. Gaziosmanpaşa
Üniversitesinde yapılan çalışmada ise bulgularımızın
tersine BDÖ değerleri arasında anlamlı fark yokken, BUÖ
değerleri arasında cinsiyetler arasındaki değişim
anlamlıdır ve erkeklerdeki BUÖ değerleri daha yüksek
bulunmuştur (22). Yine Bayburt üniversitesinde (27) ve
Kırıkkale Üniversitesinde (28) yapılan çalışmalarda erkek
öğrencilerde BUÖ değerlerinin kızlara göre anlamlı
derecede yüksek olduğu gözlenmiştir.
Dönemlere göre baktığımızda dönem arttıkça
BDÖ değerlerinde düşme görülmüştür. Dönem IV ve VI
arasında BDÖ değerindeki değişim anlamlıdır. Güler ve
arkadaşlarının Tıp Fakültesi I–II ve III. dönem
öğrencilerinde yaptığı bir çalışmada da dönemle beraber
depresyonun azaldığı görülmüştür (26). Çalışmamızdaki
bulgunun; öğrencilerin teorik bilgilerinin pratiğe dökülme
ortamının sağlanması, klinik içinde aktif rol almaları,
aldıkları bu rolün cüzi bir miktar da olsa maaş ile
ödüllendirilmesi ve artık zorlu bir 6 senenin bitip iş
hayatına atılmaya yaklaşmalarıyla ilgili olabileceği
düşünülmüştür.
Dönem IV ile V arasında BUÖ değerinde anlamlı
bir yükseliş varken V den VI ya da istatistiksel anlamlı bir
düşüş görülmüştür. BUÖ değerlerindeki yükseliş dönem
IV e göre dönem V te sınav sıklığının artmış olması ve
yoğun tempo kaynaklı olabileceği; dönem V ten VI ya
düşüşün de sene boyunca olan sınavların sona ermesi, 5
senedir öğrendikleri teorik bilgileri klinik olarak
uygulama fırsatı bulmaları ve öğrencilerin doktorluk
yaşamları hakkındaki gelecekle ilgili kaygılarının bu
minvalde azalması olarak tahmin edilmiştir. Ancak tıp
fakültelerinde öğrencilerin umutsuzluk durumuyla ilgili
yeterli çalışma bulunmamakta ve umutsuzluk sebep ve
sonuçlarıyla ilgili ileri araştırmalara gerek duyulmaktadır.
Tüm dönemler ele alınınca dönemle arasındaki
BMI değişimi anlamlıdır ve dönem IV ile VI arasındaki
BMI değişimi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

88

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
Çalışmamızla korele olarak dönem IV den VI ya doğru
BMI’ndeki yükseliş, istatistiksel olarak anlamlı
olmamakla beraber ÜÇOK ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada da görülmüştür (29). Dönemler arası
BMI’ndeki bu değişimin nedeni olarak TUS dönemi
yaklaştıkça sedanter yaşam tarzının öğrenciler arasında
yaygınlaşması ve yaşın büyümesiyle beraber kilo alımını
tetiklediği düşünülmüştür.
Fiziksel aktiflik durumlarına göre oluşturulan
grupların yeterli fiziksel aktiviteye doğru değişimiyle
BDÖ değerleri düşmüş ancak istatistiksel olarak anlamlı
değildir. Depresyonun önlenmesi ve tedavisinde fiziksel
aktivitenin önemi bilinmektedir. Elde ettiğimiz bulgu
istatistiksel olarak anlamlı olmamakla beraber beklenen
bir durumdur. Yıldırım ve arkadaşlarının öğrencilerde
yaptığı bir çalışmada da benzer bir sonuca ulaşılmıştır
(30). Yine Niğde Üniversitesinde yapılan bir araştırmada
fiziksel aktiflik durumuyla BDÖ değerleri arasında
negatif yönlü, anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir
(31).
Fiziksel aktiflik gruplarında BUÖ değerlerinde
grup 2 de diğer gruplara göre anlamlı bir yükseliş
mevcuttur. Bunun reaksiyoner bir yükseliş olduğu, ancak
BUÖ değeri yüksek olan öğrencilerin grup 3 e girecek
kadar da fiziksel aktiviteye meyletmediği düşünülmüştür.
Yine de bu durumun farklı neden ve sonuçlarının
araştırılması için ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
BDÖ ve BUÖ değerleri birbiriyle korele bulundu.
Umutsuzluk depresyonda bir semptom olarak yer
alabildiği için beklenen bir bulgu olarak yorumlanmıştır.
Aktiviteye göre grupların “yeterli” seviyeye
doğru değişimi ile BMI artışı arasında anlamlı ilişki
bulunmuştur. BMI yüksek olanların reaksiyon olarak
fiziksel aktiviteye yönelmiş olabileceği ve fiziksel aktivite
anketimiz son 1 haftadaki aktiviteyi sorguladığı için
yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapan grupta BMI yüksek
bulunmuş olabileceği düşünüldü. Bu da tıp fakültesi
öğrencilerinin obezite ve fiziksel aktiviteyle ilgili bilgi ve
tutum konusundaki farkındalıklarını göstermektedir.
Daha uzun bir dönemi sorgulayan bir anket çalışmasıyla
fiziksel aktiviteyle BMI düşüşü görülmesi
beklenmektedir.
Sonuç
Hekimlerin toplumda özellikle sağlık ile ilgili
konularda rol model olarak alınan kişiler olması nedeni
ile yaşam tarzlarına diğer meslek gruplarından daha çok
dikkat etmesi gerekmektedir. Fiziksel olarak aktif kişilerin
BMI değerlerinin daha düşük olması ve bu kişilerin
depresyon ve umutsuzluğa daha az yatkın olmaları
beklenmektedir. Çalışmamızda ise toplumda göz önünde
bulunan meslek grubu olan hekimlerin (tıp fakültesi
dönem IV-V ve VI öğrencileri) fiziksel aktiflik durumları
ve tutumları ile depresif semptomları ve umutsuzluk
düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdik ancak
istatistik olarak anlamlı sonuç alamadık. Bu konuda daha
uzun dönemi sorgulayan çalışmaların ilerleyen

dönemlerde planlanması uygun olacaktır.
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[Abstract:0300]
Baby-Friendly Initiative and Community-Based
Breastfeeding Promotion in Turkey
Nilgün Çaylan
Ministry of Health of Turkey, Public Health General
Directorate, Department of Child and Adolescent Health,
Ankara, Turkey
AIM: In Turkey, Breastfeeding Promotion and BabyFriendly Initiative (BFI) was launched in 1991 with the
collaboration of the Ministry of Health (MoH) and United
Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF). Since 2002, the program has been extended
from hospitals to the primary health care services and the
community level.
This paper aims to present the current status of
breastfeeding promotion in primary care services and
community level.
METHODS: From 2002 to 2017, Baby-Friendly Primary
Health Care Program, mother-to-mother support groups
(MMSGs), Baby-Friendly Province and Golden BabyFriendly Province Programs were developed by adapting
the BFI to local, social and community health services.
The certification process for the Family Medicine Units
(FMUs) is carried out locally by Provincial Health
Directorates (PHD) on the basis of nine steps.
Additionally, to be a Baby-Friendly Province or a Golden
Baby-Friendly Province, PHD organizes and follows
activities locally and prepares the province’s application
file.
All information about health facilities and provinces was
collected from the database of the MoH. Microsoft Office
2007 software was used for data processing.
RESULTS: Between 2002 and 2013, all 81 provinces have
been designated Baby-Friendly Provinces. Since 2008, 61
of the 81 provinces have enhanced their Baby-Friendly
Province certificate as Golden Baby-Friendly. As of 2017,
62% of FMUs have been certified as baby-friendly.
MMSGs have been established in 33 provinces and then in
the social media since 2017.
CONCLUSION: Adherence to the Ten Steps and
complying with the Code have a positive impact on short
and long term breastfeeding outcomes. Thereafter,
community-based support appears to be key activity for
sustainability of the short-term breastfeeding gains
obtained in baby-friendly maternity facilities. To reach the
national and global breastfeeding goals, interventions
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should be delivered in a combination of settings by
concurrently involving policies, health care systems,
home, family and community.
Keywords: baby-friendly ınitiative, breastfeeding
promotion, community
Aim
In Turkey, Breastfeeding Promotion and BabyFriendly Initiative (BFI) was launched in 1991 with the
collaboration of the Ministry of Health (MoH) and United
Nations International Children’s Emergency Fund
(UNICEF). In 2002, to extend breastfeeding support to the
community level, the Scientific Committee proposed an
expansion of the BFI to primary health care services. As a
result, Baby-Friendly Primary Health Care Program was
started and subsequently, the Baby-Friendly Province
Program was launched within the same year. In 2008, the
Baby-Friendly Province Program was enhanced as the
Golden Baby-Friendly Province. While supporting
breastfeeding in health facilities, mother support groups
(MSGs) and mother-to-mother support groups (MMSGs)
began to flourish to ensure the continuation of

breastfeeding after hospital discharge.
This paper aims to present the current status of
breastfeeding promotion in primary care services and
community level.
Methods
From 2002 to 2018, Baby-Friendly Primary Health
Care Program, Baby-Friendly Province and Golden BabyFriendly Province Programs, MSGs and MMSGs were
developed by adapting the BFI to local, social and
community health services.
The certification process for the Family Medicine
Units (FMUs) is carried out locally by Provincial Health
Directorates (PHD) on the basis of nine steps (Table 1).
Additionally, to be a Baby-Friendly Province or a Golden
Baby-Friendly Province, PHD organizes and follows
activities locally and prepares the province’s application
file.
All information about health facilities and
provinces was collected from the database of the MoH.
Microsoft Office 2007 software was used for data
processing.

Table 1. Nine steps for the protection, promotion, and support of breastfeeding in primary health care facilities
Step 1
A written policy on breastfeeding should be prepared and it should be presented to all
health care professionals who work in this unit.
Step 2

All health personnel who work at the facility should be trained in accordance with this
policy.

Step 3

The pregnant women who applied at this facility or were detected during home visits
should be informed about the benefits of breastfeeding.

Step 4

The mothers should be taught how to breastfeed and how to sustain lactation when they are
separated from their babies.

Step 5

Unless medically necessary, newborns should not be given any food or drink except breast
milk. Exclusive breastfeeding up to 6 months of age, the introduction of appropriate
complementary foods after 6 months, and continued breastfeeding up to 2 years of age or
beyond should be encouraged.

Step 6

Breastfeeding on demand should be encouraged.

Step 7

The facility should develop collaboration with other institutions and mother support
groups to protect, promote and disseminate breastfeeding.

Step 8

The facility should make the necessary regulations on breast milk substitutes. Artificial teats
or pacifiers should not be recommended to breastfeeding infants.

Step 9

The facility should be adopt and implement the International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes.

Results
Between 2002 and 2013, all 81 provinces have
been designated Baby-Friendly Provinces. Since 2008, 61
of the 81 provinces have enhanced their Baby-Friendly

Province certificate as Golden Baby-Friendly. As of March
2018, 95% of FMUs have been certified as baby-friendly
(Figure 1). MSGs and MMSGs have been established in 33
provinces and then in the social media since 2017.
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Interventions to improve breastfeeding outcomes: a
systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr
2015;104(467):114-34.
[Abstract:0303]

Figure 1. Percentage of Baby Friendly Family Medicine
Units by NUTS-1 Regions (March 2018)
Conclusion
The global evidence consistently supports the
conclusion that adherence to the Ten Steps to Successful
Breastfeeding and complying with the Code have a
positive impact on short and long term breastfeeding
outcomes. Thereafter, community-based support appears
to be key activity for long-term sustainability of the shortterm breastfeeding gains obtained in baby-friendly
maternity facilities. Additionally, to strengthen optimal
infant feeding practices, it is important to closely link
breastfeeding and complementary feeding interventions.
Adequate support of mothers for initiating and sustaining
breastfeeding and advices by trained and experienced
health professionals and other support groups about the
timely introduction of complementary foods are of vital
importance. In Turkey, Baby-Friendly Province, Golden
Baby-Friendly Province Programs, Baby-Friendly Primary
Health Care Program and MMSGs were developed by
adapting the BFI to local, social and community health
services in order to achieve continuum of optimal
breastfeeding support. Although, these are very
comprehensive and important programs carried out by
the primary health care providers and local authorities,
their strategies need to be revitalized with joint activities
of MoH and other institutions to raise the breastfeeding
outcomes.

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin
Bireylerde Risk Değerlendirme Skorlama Sistemi
Kullanılarak Tip 2 Diyabet Riskinin Taranması
Muhammet Ali İğci, Okcan Basat
SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
--NO FULLTEXT AVAILABLE--

AMAÇ: Bu çalışmada ADA (Amerikan Diyabet Birliği)
diyabet risk belirleme anketi kullanarak Gaziosmanpaşa
Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliğine
başvuran erişkin hastalarda tip 2 diyabet gelişme riskinin
belirlenmesi, yüksek riskle ilişkili etmenlerin belirlenmesi
ve ADA tip 2 diyabet risk belirme testinin uygulanabilir
olduğunun değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM: Çalışmamız etik onayı alındıktan sonra 01
Mart 2017–01 Eylül 2017 tarihleri arasında
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Aile
Hekimliği polikliniğine başvuranların tip 2 diyabet
risklerinin belirlenmesi amacıyla diyabet tanısı almamış,
gebe olmayan 18 yaş üstü 3131 hasta ile yürütülmüştür.
Bireylerin tip 2 diyabet risklerinin ve antropometrik
ölçümlerinin belirlenmesi amacıyla yüz yüze görüşme
tekniği ile anket formu uygulanmıştır. Bireylerin boy,
kilo, bel çevresi araştırmacı tarafından ölçülmüş ve tip 2
diyabet riskinin belirlenmesi için ADA tip 2 Diyabet Risk
Test Anketi kullanılmıştır. Gönüllülük esasına dayalı ve
katılımcıların doldurduğu anket çalışmasıdır. Sayısal
verileri içeren soruların analizinde ortalama ve standart
sapma, frekans ve oran değerleri, nitel verilerin
analizinde ki-kare testi kullanılmıştır.
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Sigara İçen Bireylerde Huzursuz Bacak Sendromu
Sıklığı ve Sigara Bağımlılık Düzeyi İle İlişkisi
Osman Güler, Okcan Basat
SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

[Abstract:0308]
The investigation of the effects of Ramadan fasting on
the mood state of healthy volunteer persons
Özgür Erdem
Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi, Diyarbakır,
Turkey

AIM: The present study has been carried out to
investigate the effect of Ramadan fasting on human
psychology among healty volunteer persons.
METHODS: In this intervention type study, the universe
--NO FULLTEXT AVAILABLE-of the research is composed of healthy volunteer persons
AMAÇ: Sigara içen bireylerde huzursuz bacak sendromu who registered at the Kayapınar Peyas family health
(HBS) görülme oranının belirlenmesi ve sigara bağımlılık centre in Diyarbakır and declared they planned to fast at
the 2017 month of Ramadan. A questionnaire form was
derecesinin bu orana etkisini araştırmayı planladık.
prepared. The form included a sociodemographic
YÖNTEM: Çalışmamız etik onayı alındıktan sonra 01
questionnaire and Turkish version of the Depression
Mart 2017 ve 01 Temmuz 2017 tarihleri arasında
Anxiety Stress Scale (DASS-42). The online questionnaire
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma hastanesine
technique was used to obtain the data. The study was
herhangi bir neden ile başvuran, sigara içen ve ankete
conducted during the summer of 2017. The survey
katılmayı kabul eden hasta ve hasta yakınlarına
conducted to the same healthy volunteer group one weak
uygulandı. Ankette Uluslararası Huzursuz Bacak
before Ramadan and at the end of Ramadan, 21st - 25th of
Sendromu Çalışma Gurubu (IRLSSG) tarafından
June. SPSS 21.0 statistical package was used in the data
geliştirilen huzursuz bacak tanı formu kullanıldı.
Huzursuz bacak Sendromu (HBS) tanı kriterlerini analysis. The statistical analyses were considered
significant if p<0,05.
karşılayan olgulara Fagerström nikotin bağımlılık testi
RESULTS: 73 healthy volunteer subjects with no known
uygulandı. Sayısal verileri içeren soruların analizinde
health problems and who were not in the risk groups in
ortalama ve standart sapma, frekans ve oran değerleri,
terms of mental and physical health were included in the
nitel verilerin analizinde ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 3017 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. statistical evaluation (Table 1). According to the DASS-42
score, when before Ramadan scores of sample were
Kadın katılımcıların sayısı %47,7 erkek katılımcıların
compared to the end of Ramadan scores; depression
sayısı ise %52,3 olarak belirlenmiştir. Kadınlarda HBS
(p=0,001), anxiety (p=0,01) and stress (p =0,002) scores
olanların sayısı ise %11,5 iken erkeklerde % 8,4 olarak
were found to be lower at the end of Ramadan (Table 2).
tespit edilmiştir. Cinsiyetler arası anlamlı fark tespit
When
compared to before Ramadan scores of sample and
edilmiştir. Toplamda ise tüm katılımcılar da HBS
the end of Ramadan scores; depression, anxiety and stress
olanların sayısı %9,8 bulunmuştur. Yaş ilerledikçe HBS
prevalence were found to be lower at the end of
görülme oranında doğru orantılı bir şekilde arttığı tespit
Ramadan(p<0,05) (Table 3).
edilmiştir. Gruplar arasında anlamlı fark bulunmuştur.
CONCLUSION: The current study results demonstrated
HBS olan gurupta aile öyküsü oranı HBS olmayan
gruptan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sigara that fasting in the month of Ramadan have been effective
in diminishing stress, anxiety, and depression levels.
içme bağımlılığı az olan grupta HBS varlığı %6,2 iken
Therefore, it is concluded that Ramadan fasting has a
bağımlılığı orta-yüksek olan grupta HBS varlığı %11,2
olarak belirlenmiştir. İki grup arasında anlamlı fark tespit protective effect on human psychology. However, it needs
to be more elaborated and confirmed through further
edilmiştir.
investigations in the future.
SONUÇ: Bu çalışmada çoğu literatür bilgisiyle uyumlu
Keywords: anxiety, depression, psychology, ramadan
olarak aktif sigara içenlerde HBS oranını normal
fasting, stress
popülasyona göre yüksek bulunmuştur. Sigara içme
bağımlılığı az olan grupta HBS varlığı ile bağımlılığı ortaAim
yüksek olan grupta HBS varlığını karşılaştırmamızda ise
The effect of Ramadan on health has been studied
iki grup arasında orta-yüksek bağımlı grup lehine anlamlı
extensively, for example, in relation to Lipid profile,
fark bulunmuştur. Hastalık olduğunun bilinmemesi ve
yıllarca tedavi edilmeden yaşanması nedeniyle sigara içen diabetes mellitus, kidney disease, body composition,
dietary intake, metabolic markers, biochemical and
bireylerde huzursuz bacak sendromuna ait semptomlar
hematological parameters and other physiological
sorgulanmalıdır.
parameters. Although various studies aimed to explore
Anahtar kelimeler: huzursuz bacak sendromu, sigara,
different aspects of Ramadan fasting, the effects of fasting
sigara bağımlılığı
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during the month of Ramadan have not been studied
adequately in relation to psychiatric disorders. On
extensive literature search, we could only find a few
studies examining the relationship between fasting and
mood changes. The objective of this study was to explore
the psychological effects that occur during the Ramadan
month, especially effects on depression, anxiety, and
stress. In this study, we aimed to investigate the spiritual
status of healthy volunteer people and to compare mood
state of them before and after month of Ramadan.
Methods
In this cross-sectional type study, the universe of
the research is composed of healthy volunteer people who
registered at the KayapınarPeyas family health centre in
Diyarbakır and declared they planned to fast at the holy
month of Ramadan in 2017. After the literature search, a
questionnaire form was prepared. The form included a
demographic questionnaire eliciting information
regarding age, gender, marital status and educational
level and Turkish version of the Depression Anxiety
Stress Scale (DASS-42). This questionnaire contained 42
questions, of which there were 14 questions related to
stress, 14 questions about anxiety, and 14 ones assessing
depression. Each question has a four-part range in which
options are graded from 0 to 3. Based on the depression
scale, those receiving between 0-9 points were considered
normal, while those with 10 and more points were
evaluated as depressive; those receiving 0-7 points from
anxiety scale were considered normal, while those with 8
and more points were regarded as anxious; those
receiving 0-14 points from stress scale were evaluated as
normal, while those with 15 or more points were
considered stressful. Ethically, the participants were
informed about the aims of the study and they were
asked if they would like to volunteer for participation.
They were also informed that they could withdraw from
the study an any time and that all information would be
kept strictly confidential. The online questionnaire
technique was used to obtain the data via e-mail and
smart phone. The study was conducted during the
summer of 2017. The survey conducted to the same
healthy volunteer group one weak before Ramadan (May
22-26) and at the end of Ramadan (June 21-25). Before the
Ramadan 105 volunteer people participated to the survey,
but 20 of them gave up and 85 people participated at the
end of Ramadan. We know that factors such as
environment, education, economy, geography, season,
occupation play a significant role in the etiology of mental
illnesses such as depression, anxiety and stress. Therefore,
we have included people who have the same education
level, who have regular economic income, live in the same
geographical area especially in the same district. In
addition, the criteria for participant exclusion from the
study were as follows: “Have you experienced a major
event such as accident-death that could seriously affect
your psychology in the last year?”, “Do you have any

psychiatric treatment in the last 6 months?”, “Do you
have a chronic illness?” and “Do you have any drug use
continuously?” those who answered "Yes" to the
questions (n=12) were excluded from the evaluation.
Thus, the confounding factors were intended to be
minimized. The remaining 73 healthy subjects with no
known health problems and who were not in the risk
groups in terms of mental and physical health were
included in the statistical evaluation. SPSS21.0 statistical
package was used in the data analysis. Data were
expressed as frequency, percentage and means (SD). The
reliability of the survey was tested and the Cronbach's
Alpha value was calculated as 0.966. Kolmogorov
Smirnov, Mc Nemar, Wilcoxon and t tests were used. The
statistical analyses were considered significant if p<0.05.
Results
In this study, 73 people were included in the
evaluation. The mean (SD) age of the participants was
30.7 ± 7.8 (range, 19-55 years). Among the participants,
86.3% (n=63) were male and 13.7% (n=10) were female.
All participants in the study are university graduates.
Other socio-demographic data of participants were
summarized in Table 1.
Table 1. Socio-demographic features of sample

Gender
Marital
status

Male
Female
Single
Married
University
Master’s degree / doktorate

Educatio
n status
Do you
No
smoke
cigarette? Yes
Lawyer
Health care worker
Official
Job
Student
Teacher
Housewife
Less than the minimum wage
Minimum wage
Monthly
2 times the minimum wage
Income
3 times the minimum wage and
more
TOTAL

n
63
10
31
42
51
22
11

%
86.3
13.7
42.5
57.5
69.9
30.1
15.1

62

84.9

5
16
7
12
27
5
6
6
22

6.9
22.2
9.7
16.7
37.6
6.9
8.2
8.2
30.1

39

53.5

73

100.0

According to the DASS score, when the preRamadan scores of the sample were compared to the postRamadan scores; depression (p=0.001), anxiety (p=0.01)
and stress (p =0.002) scores were found to be lower at the
end of Ramadan (Table 2).
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Table 2. Comparison of total depression, anxiety and
stress scores before and after Ramadan
mean ± sd t*
Pre-Ramadan
Month
Depression
Post-Ramadan
Month
Pre-Ramadan
Month
Anxiety
Post-Ramadan
Month
Pre-Ramadan
Month
Stress
Post-Ramadan
Month
*: Paired t test was used

p

Ramadan. Before the Ramadan the prevalence of
depression was detected 37.0% and at the end of
Ramadan detected 26.0% (p>0.05). Before the Ramadan
the prevalence of anxiety was detected 39.7% but at the

8.5 ± 7.5
3.370

0.001 final week of Ramadan detected 26.0% (p<0.05). Finally,
before the Ramadan the prevalence of stress was detected
35.6%, while the rate was 24.3% at the final week of
7.2 ± 5.6
Ramadan (p>0.05) (Table 3). In the pre- and post2.664 0.01 Ramadan DASS score comparison of the persons who
were evaluated normally in terms of depression (n=46),
6.0 ± 4.7
anxiety (n=44) and stress (n=47) accordıng to DASS score
before Ramadan, no statistically significant difference was
12.7 ± 7.8
3.297 0.002 found in depression, anxiety and stress between before
the Ramadan and the end of Ramadan (p>0.05) (Table 4).
10.4 ± 7.4
The post-Ramadan DASS scores of the the persons who
were evaluated depressive (n=27), anxious (n=29) and
stressful (n=26) according to pre-Ramadan DASS score,
When compared to the pre-Ramadan scores of
were found to be significantly lower at the end of
sample and the post-Ramadan scores; depression, anxiety Ramadan (p<0.05) (Table 5).
and stress prevalence were found to be lower at the end of
6.1 ± 6.2

Table 3. Comparison of depression, anxiety and stress frequency before and after Ramadan
DEPRESSION*
n=73

Pre-Ramadan
%

PostRamadan%

ANXIETY*

STRESS*

PreRamadan%

PostRamadan%

PreRamadan%

PostRamadan%

60.3
11.0
17.8
5.5
5.5
100.0

74.0
5.5
13.7
5.5
1.4
100.0

64.4
12.3
13.7
9.6
0.0
100.0

75.3
16.4
5.5
1.4
1.4
100.0

Normal
63.0
74.0
Light
16.4
17.8
Middle
9.6
4.1
Forward
8.2
1.4
Very Forward
2.7
2.7
TOTAL
100.0
100.0
p
p > 0.05
*: Mc nemar test was used
Table 4. Comparing the samples with normal mood
before and after Ramadan
Mean ± t
p*
SD
Pre-Ramadan
3.9 ± 2.9
Depression Month
0.000 p>0.05
(n=46)
Post-Ramadan
3.9 ± 3.9
Month
Pre-Ramadan
3.5 ± 2.1
Anxiety
Month
0.970 p>0.05
(n=44)
Post-Ramadan
3.8 ± 2.7
Month
Pre-Ramadan
8.0 ± 4.2
Stress
Month
0.733 p>0.05
(n=47)
Post-Ramadan
7.6 ± 4.5
Month
*: Paired t test was used.

p < 0.05

p > 0.05

Table 5. Comparison of anxious, depressive and stressful
people before and after Ramadan
Median
Mean ±
(Minp*
SD
Max)
Pre-Ramadan
16.4 ± 6.3 15 (10-30)
Depression Month
p<0.001
(n=27)
Post-Ramadan
9.8 ± 7.5 10 (0-30)
Month
Pre-Ramadan
12.8 ± 4.4 11 (8-22)
Month
Anxiety
p<0.001
(n=29)
Post-Ramadan
9.2 ± 5.2 8 (1-21)
Month
Pre-Ramadan
21.1 ± 5.3 20 (15-33)
Month
Stress
p=0.001
(n=26)
Post-Ramadan
15.6 ± 7.7 14 (3-40)
Month
*: Wilcoxon test used.
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Conclusion
Millions of Muslims observe fasting in a wide
variety of climatic conditions every year. However,
epidemiological research is sparse especially in relation to
psychiatric disorders. The current study results
demonstrated that fasting in the holy month of Ramadan
has been effective in diminishing stress, anxiety, and
depression levels. However, it needs to be more
elaborated and confirmed through further investigations
in the future.
[Abstract:0310]
Effect of Lutein on Methotrexate-induced Oxidative
Lung Damage in Rats: Biochemical and
Histopathological Assessment
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and tumor necrosis factor alpha (TNF-α) were measured
in lung tissues from the animals killed with 50 mg/kg
thiopental sodium anesthesia, after that, histopathologic
examinations were performed.
RESULTS: The levels of MDA, MPO, IL-1β, and TNF-α in
the lung tissue of MTXG animal group were significantly
higher than that of MTXL and SG group (P<0.0001) and
the amount of tGSH was lower. In addition,
histopathological findings in MTXG group, in which the
oxidants and cytokines were higher, have also been more
severe.
CONCLUSION: Lutein prevented the MTX-induced
oxidative lung damage biochemically and
histopathologically. The results of the experiment indicate
that lutein may be useful in the treatment of MTXinduced lung damage.
Keywords: lung, lutein, methotrexate, rat
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AIM: Methotrexate (MTX) is a folic acid antagonist drug
used for the treatment of cancer and inflammatory
diseases. Oxidative and inflammatory lung damage
which is seen during MTX treatment cause cessation of
treatment. The antioxidant and anti-inflammatory activity
of lutein (C40H56O2, tetraterpenoid), which we
investigated its influence against MTX-induced
pulmonary toxicity in the present study, is well known.
Literature information indicates that lutein may be useful
in preventing MTX-induced pulmonary toxicity. There
was no evidence of the protective effect of lutein on MTXinduced pulmonary toxicity in literature.
PURPOSE: The aim of the study is to investigate the effect
of lutein on MTX-induced pulmonary toxicity in rats
biochemically and histopathologically.
METHOD: The rats in the MTXL (n-6) group were given
orally 1 mg/kg of lutein. 0.9% NaCl solution was
administered to the MTXG (n-6) and SG group (n-6) with
the same method. An hour later, a single dose of MTX 20
mg/kg were injected intraperitoneally in MTXL and
MTXG group. Lutein and 0.9% NaCl solution were
administered once a day for five days. At the end of this
period, Malondialdehyde (MDA), myeloperoxidase
(MPO), total glutathione (tGSH), interleukin 1 beta (IL-1β)

Introduction
Methotrexate (MTX) is a folic acid antagonist
drug that inhibits dihydrofolate reductase enzyme and
reduces the levels of tetrapholat in cells (1). MTX has been
widely used in the treatment of cancers (acute
lymphoblastic leukemia, sarcoma, lung, breast and
bladder cancer), and inflammatory diseases (psoriasis,
multiple sclerosis, and rheumatoid arthritis) due to its
antiproliferative effects (2-4). While MTX is used in
inflammatory diseases at 20 mg/m weekly, it is applied
in oncological diseases in high doses like at the dose of
1000-33000 mg/m (5). A cough, dyspnea, fever,
pneumonia, interstitial lung disease, and lung fibrosis
were seen in 60-93% of patients treated with MTX (6). This
toxic effect leads to discontinuation of MTX treatment in
30% of patients (7). MTX-induced pulmonary toxicity may
develop due to low dose use, but more frequently occurs
in high doses. Interstitial infiltrations associated with
MTX, a common alveolar damage associated with
perivascular inflammation were reported to be seen in
lung biopsy (Ohosone et al. 1997). The increase in
malondialdehyde (MDA) and myeloperoxidase (MPO)
levels and decrease in glutathione (GSH) levels are
considered to be responsible for the pathogenesis of MTXinduced lung damage. It is known that MDA and MPO
are an oxidant, and GSH is an endogenous antioxidant
parameter (8). This informations from the literature
suggests that oxidative stress lies in the basis of MTXinduced lung toxicity. In addition, an overdose of MTX
has been reported to cause the release of proinflammatory
TNF-α and IL-1β (9,10). This literature information
reveals that combined effects of anti-inflammatory and
antioxidant drugs would be beneficial in the prevention of
MTX-induced lung toxicity. Lutein (C40H56O2), which
we have investigated its influence against MTX
pulmonary toxicity, is known as tetraterpenoid (11). It has
been reported that lutein provides antioxidant and antiinflammatory activity, by inhibiting lipid peroxidation,
2

2
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TNF-α, IL-1β and NF-kβ production, and by preventing
the reduction of GSH levels (12). This information
indicates that lutein may be useful in preventing MTX
pulmonary toxicity.
Primary care has an importance in terms of being
the first point of contact with patients in the health care
system (13). The effectiveness of the primary health care
system provides significant gains in follow-up and
management of chronic diseases (14,15). Considering the
characteristics of family medicine as defined by WONCA
Europe, family physicians have an important role in the
management of chronic diseases (16). If patients with
chronic disease using MTX apply with; fever, chills,
unproductive cough, malaise, dispnea and chest pain that
are progressive over several days, family physicians
should consider MTX-induced pneumonitis and refer to
further diagnosis and treatment (17).
Materials and methods
Totally, 24 albino Wistar male rats were used in
the experiment. Animals were divided into the 3 groups
including control (HG), MTX administered and
MTX+lutein (MTXL) administered groups. The rats in the
MTXL (n-6) group were given orally 1 mg/kg of lutein.
0.9% NaCl solution was administered to the MTXG (n-6)
and HG group (n-6) with the same method. An hour later,
a single dose of MTX 20 mg/kg were injected
intraperitoneally in MTXL and MTXG group. Lutein and
0.9% NaCl solution were administered once a day for five
days. At the end of this period MDA, MPO, tGSH, IL-1β
and TNF-α were measured in lung tissues from the
animals killed with 50 mg/kg thiopental sodium
anesthesia, after that, histopathologic examinations were
performed.
The protocols and procedures were approved by
the local Animal Experimentation Ethics Committee
(Meeting 22.12.2017, Issue 14, Decision number 183)
Results
There was an increase in MPO activity in MTX
group (7.4±0.24 u/gr protein) compared to lutein
(3.8±0.10 u/gr protein) and control group (3.2±0.86 u/gr
protein) (p<0.0001). However, the amount of tGSH in
MTX group (2.0±0.08 nmol/gr protein) decreased
significantly compared to lutein (6.9±0.11 nmol/gr
protein) and control (7.1±0.31 nmol/gr protein) group
(p<0.0001).
Microscopic examination of the HG animal group
yielded no pathological findings. However, significant
PNL infiltration, severe hemorrhage, alveolar destruction,
and edema were observed in the lung tissue of MTX
animal group given MTX. However, the lung tissues of
the MTXL group given lutein shows a near-normal
appearance except slight thickening, dilatation,
congestion in the vessels and mild alveolar edema.
Discussion
In recently published studies, MTX has been
reported to cause oxidative stress in lung tissue with a

single dose of 20 mg/kg (18). Arpag et al indicated that
oxidative stress is one of the main causes of MTX-induced
lung damage (Arpag et al. 2017). In our study, the MPO
activity in lung tissue of animals given MTX alone
increased significantly compared to the lutein and control
group. Proinflammatory cytokine levels of IL-1β and
TNF-α significantly increased in the lung tissues of MTXtreated animals. Our biochemical test results from the
lutein group show that lutein suppresses MTX-induced
oxidative stress and inflammation in lung tissue. In the
literature, it is stated that the protective effect of lutein on
tissues is due to its antioxidant and anti-inflammatory
properties (19-21). In addition to lipid peroxidation,
Lutein suppresses TNF-a IL-1β and NF-kB production
and increases the amount of GSH (Du et al. 2015). Studies
have shown that the antioxidant and anti-inflammatory
activity of lutein did not reduce its anticancer effect (22).
Our results have shown that MDA, MPO, Il-1β and TNFα levels were high and tGSH amount was low in the MTX
group; furthermore, PNL infiltration, severe hemorrhage,
alveolar destruction, and edema were observed. Lutein
prevented explicit MTX-induced PNL infiltration in lung
tissue, severe hemorrhage, and alveolar destruction, and
alleviated edema.
As a result, MTX has been shown to be
biochemically and histopathologically responsible for
oxidative damage and inflammation in the lung tissue of
animals. Our results show that lutein protects lung tissue
from the toxic effect of MTX. This information suggests
that lutein may be useful in preventing MTX-induced
lung toxicity. So, family physicians should recommend
vitamin preparations containing lutein to patients who
have to use methotrexate, and further clinical trials
should be designed for lutein containing preparations.
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[Abstract:0311]
Bir Aile Hekimliği Birimine Beş Yıllık Dönemde
Başvuran 0-17 Yaş Arası Çocukların Başvuru
Nedenlerinin Retrospektif İncelenmesi
Özgür Erdem
Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi, Diyarbakır,
Turkey
AMAÇ: Bir aile hekimliği birimine (AHB) başvuran
çocukların başvuru nedenlerinin ve sıklığının
araştırılması ve beş yıllık dönemdeki değişimin
incelenmesidir.
YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu araştırmada 2012-2016
yılları arasındaki dönemde müracaat eden 0-17 yaş arası
bireylerin başvuru nedenleri elektronik ortamda aile
hekimliği bilgi sisteminden (AHBS) retrospektif olarak
Nisan 2017’de tarandı. Veriler SPSS 21.0’a yüklenerek
frekans, ortalama ve yüzde hesaplaması yapıldı.
BULGULAR: 2012-2016 yılları arasında AHB’ye 38595 kişi
müracaat etmiş olup bunların 15202’sini (%39,4) 0-17 yaş
arası çocuklar oluşturmaktaydı. Çocukların yaş
ortalaması: 5,5±4,2’dir (0-17 yıl). Başvuruların %51,3 erkek
%48,7’si kız çocuklarından oluşmaktadır. Başvuru
nedenleri incelendiğinde 15202 çocuğun %51,8’i (n=7871)
muayene için başvuru yapmışken, %25,8’i bebek izlem,
%19,1’i çocuk izlem ve %3,3’ünün doğum bildirimi için
AHB’ye müracaat ettiği saptanmıştır. Muayene için
başvuranların aldığı bütün tanılar incelendiğinde; akut
nazofarenjit (nezle) %47,1, akut farenjit %20,4, akut
tonsillit %3,0 ve akut bronşit %2,5 olup, toplamda %73,0
ile üst solunum yolu enfeksiyonları büyük çoğunluğu
oluşturmaktadır. AHB’ye müracaat eden çocuklar
incelendiğinde başvuruların %62,9’unu 0-5 yaş çocuklar,
%20,7’sini 6-9 yaş çocuklar olmak üzere %83,6’sını 0-9 yaş
arası çocuklar oluşturmaktadır (Şekil 1). 7871 ana tanıya
ek olarak 2. bir ek tanı alanlar %31,0 (n=2441), 3. bir ek
tanı alanlar %6,0 (n=472), 4. bir ek tanı alanlar %0,7 (n=58)
ve 5. bir ek tanı alanların oranı %0,04 (n=3) olarak
saptandı.
SONUÇ: Aile hekimime müracaat eden her iki çocuktan
biri izlem, diğeri muayene için başvurmaktadır.
Başvuruların % 83,6’sını 0-9 yaş grubundaki çocuklar
oluşturmaktadır. Muayene için başvuranların büyük
çoğunluğu akut solunum yolu enfeksiyonları ile aile
hekimine müracaat etmektedir.
Anahtar kelimeler: aile hekimi, çocuk, izlem, muayene,
tanı
Amaç:
Bir aile hekimliği birimine (AHB) başvuran
çocukların başvuru nedenlerinin ve sıklığının
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araştırılması ve beş yıllık dönemdeki değişimin
incelenmesidir.
Yöntem
Kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini
Diyarbakır Kayapınar Peyas aile sağlığı merkezinde
(ASM) bulunan 21.03.038 nolu AHB’ye başvuran 0-17 yaş
arası çocuklar oluşturmaktadır. Diyarbakır’ın sağlık ocağı
sisteminden aile hekimliği uygulamasına geçtiği yılı takip
eden 2012-2016 yılları arasındaki dönemde müracaat eden
0-17 yaş arası bireylerin başvuru nedenleri elektronik
ortamda aile hekimliği bilgi sisteminden (AHBS)
retrospektif olarak Nisan 2017’de tarandı. Veriler SPSS
21.0’a yüklenerek frekans, ortalama ve yüzde hesaplaması
yapıldı.
Bulgular
2012-2016 yılları arasında AHB’ye 38595 kişi
müracaat etmiş olup bunların 15202’sini (%39,4) 0-17 yaş
arası çocuklar oluşturmaktaydı. Çocukların yaş
ortalaması: 5,5±4,2’dir (0-17 yıl). Başvuruların %51,3 erkek
%48,7’si kız çocuklarından oluşmaktadır. Başvuru
nedenleri incelendiğinde 15202 çocuğun %51,8’i (n=7871)
muayene için başvuru yapmışken, %25,8’i bebek izlem,
%19,1’i çocuk izlem ve %3,3’ünün doğum bildirimi için
AHB’ye müracaat ettiği saptanmıştır. Aile hekimine
başvuran çocukların yıllara göre dağılımı Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Aile Hekimine Başvuran Çocukların Yıllara Göre
Dağılımı
YILLAR

SAYI (n)

%

2012

2802

18,4

2013

3173

20,9

2014

3063

20,1

2015

3020

19,9

2016

3144

20,7

TOPLAM

15202

100,0

Muayene için başvuranların aldığı bütün tanılar
incelendiğinde; akut nazofarenjit (nezle) %47,1, akut
farenjit %20,4, akut tonsillit %3,0 ve akut bronşit %2,5
olup, toplamda %73,0 ile üst solunum yolu enfeksiyonları
büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Muayene için
başvuran çocukların yıllara göre aldıkları ana tanılar tablo
2 de gösterilmiştir.
AHB’ye müracaat eden çocuklar incelendiğinde
başvuruların %62,9’unu 0-5 yaş çocuklar, %20,7’sini 6-9
yaş çocuklar olmak üzere %83,6’sını 0-9 yaş arası çocuklar
oluşturmaktadır (Şekil 1). 7871 ana tanıya ek olarak 2. bir
ek tanı alanlar %31,0 (n=2441), 3. bir ek tanı alanlar %6,0
(n=472), 4. bir ek tanı alanlar %0,7 (n=58) ve 5. bir ek tanı
alanların oranı %0,04 (n=3) olarak saptandı.

Tablo 2. Aile Hekimine Başvuran Çocukların Yıllara Göre
Aldığı Ana Tanı Dağılımları
YILLAR
2014 2015
n=
n=
1511 1460

2016 Toplam
n=
n=
1788 7871

2012
n=
1541

2013
n=
1572

%

%

%

%

%

%

Akut nazofarenjit
(nezle)

40,0

36,8

45,7

29,8

44,2

39,5

Akut farenjit

8,9

17,4

15,0

23,0

16,1

16

Genel muayene

3,2

8,6

3,6

5,1

6,3

5,4

Dermatit

5,2

5,5

5,4

4,9

5,3

5,3

Dispepsi

3,3

5,5

3,3

4,4

2,6

3,8

Vitamin eksikliği

1,9

3,0

1,5

4,0

3,4

2,8

Akut tonsillit

6,3

2,7

1,9

2,1

0,6

2,6

Bronşit

7,5

2,2

1,0

0,9

0,6

2,4

Gastroenterit

3,4

2,9

2,3

2,7

1,8

2,1

Konjonktivit

1,8

1,0

2,0

2,6

2,5

2

Alerji

1,7

2,7

5,1

4,4

3,2

3,3

Anemi

3,5

1,7

1,8

1,6

1,0

1,9

Bulantı ve kusma

0,6

1,7

1,3

1,4

1,8

1,4

Diğer

12,0

8,0

10,0

12,5

10,0

11,5

TOPLAM

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

ANA TANI

Şekil 1. Aile Hekimine Başvuran Çocukların Yaşlarına
Göre Dağılımı
Sonuç
Aile hekimine müracaat eden her iki çocuktan biri
izlem, diğeri muayene için başvurmaktadır. Başvuruların
% 83,6’sını 0-9 yaş grubundaki çocuklar oluşturmaktadır.
Muayene için başvuranların büyük çoğunluğu akut
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solunum yolu enfeksiyonları ile aile hekimine müracaat
etmektedir.
[Abstract:0315]
Trospium molekülünün aşırı aktif mesane hastalarında
göz içi basıncı ve göz kuruluğu üzerine etkisi var mı?
Hakan Demirci , Soner Coban
Department of Family Medicine, University of Health
Sciences Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research
Hospital, Bursa, Turkey
Department of Urology, University of HealthSciences
Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital
1

2

1

2

--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: Bu çalışmada, aşırı aktif mesaneli kadın
hastalarında trospium molekülünün göz içi basıncı ve
gözyaşı sekresyonu üzerine etkisini araştırmak
amaçlandı.
YÖNTEM: Yaş ortalaması 48.98 ± 11.98 yıl (19-75 yıl) olan
aşırı aktif mesaneli 80 kadın hasta prospektif olarak
değerlendirildi. Hastalar 3 günlük işeme günlüğünden
günlük işeme, nokturi ve urge inkontinans sayıları
belirlendi. Ayrıca aşırı aktif mesaneli tanısı konulan,
hastalara tam bir oftalmik muayene sonrası ablanasyon
tonometresi ile göz içi basıncı, schirmer I testi ile gözyaşı
sekresyonu ölçüldü. Ardından trospium 30 mg 2x1
başlandı. Hastalar 4 ve 12. haftalarda kontrolde üroloji ve
göz kliniklerince tekrar değerlendirildi.
BULGULAR: Trospium molekülünün aşırı aktif mesane
hastalarında baseline göre 4 ve 12. haftalarda işeme sayısı
ve nokturi ve inkontinans sayılarını anlamlı olarak
azalttığı görüldü (sırasıyla p<0.001, p<0.001, p<0.001).
Baselinedan 4. haftaya ve 12. haftaya GİB’da istatistiksel
olarak değişiklik izlenmedi (p=0.251, p=0.340). Buna
karşın gözyaşı sekresyonunda istatistiksel olarak anlamlı
bir fark izlendi (p=0.020, p=0.001). Göz kuruluğu
nedeniyle bir hastanın tedavisi sonlandırıldı. Bu hasta
dışında yan etki sebebiyle ilacını bırakan hasta olmadı.
SONUÇ: Trospium aşırı aktif mesaneli kadın hastalarda
semptomları gidermede kullanılmaktadır. Ancak mevcut
çalışmada, ilacın yan etki olarak gözyaşı sekresyonunu
azaltığını saptadık. Bu nedenle göz kuruluğu olan
hastalara antikolinerjik reçete edilirken dikkatli olunması
gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: trospium, aşırı aktif mesane, göz içi
basıncı, göz kuruluğu
[Abstract:0318]
Erişkin Aşılamasında Hekimin Rolü
Role of Physician in Adult Vaccination
Mehmet Taşkın Egici, Gülbin Merve Aydın
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile
Hekimliği Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Erişkinlerde aşılama; sağlıklı erişkinlerde ve özel
durumlarda olmak üzere (gebelik, bağışıklık baskılanması
veya yetmezliği, kronik hastalıklar, seyahat, askerlik,
sağlık çalışanı vb.) farklı aşı uygulamalarını içermektedir.
Bu çalışmada erişkin aşılama oranlarını etkileyen faktörler
ile hastaların erişkin aşılama hakkındaki bilgi, tutum ve
davranışlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Araştırmaya 01.11.2017-01.01.2018 tarihleri
herhangi bir nedenle SBÜ Şişli Hamidiye EAH Aile
Hekimliği Poliklinikleri'ne başvuran ve iletişim problemi
olmayıp erişkin aşı takvimine göre aşılama endikasyonu
olan 145 hasta alındı. Çalışmaya dahil olan bireylere
aşılama durumları ile sosyodemografik özelliklerin yer
aldığı anket yüz yüze uygulanarak yapıldı.
BULGULAR: Katılımcıların 88'i (%60,7) kadın,
57'si(%39,3) erkek idi. Katılımcıların yaş ortalaması 60,0+
13,9 du. Eğitim durumuna göre lise ve altı eğitim alanlar
%60,7'sini(n=88) oluşturuyordu. Eğitim durumları ile
kişilerin aşı yaptırma durumları arasında istatistiksel
ilişki yoktu(p>0,05). Katılımcılardan erişkin aşılarından
herhangi birini daha önceden yaptırma oranı %79(n=54,5)
idi. En fazla grip aşısı (%48,3; n=70) olmakla beraber
katılımcıların %7,6'sı(n=11) pnömokok, %8,3'ü(n=12)
tetanoz, %6,2'si(n=9) Hepatit B aşısı yaptırmıştı.
Aşı yaptırmayanların nedenleri incelendiğinde ilk sırada
doktor tarafından yönlendirilmeme (%33,4; n=48) olmak
üzere bunu aşıya ihtiyacı olmama düşüncesi (%11;n=16),
aşıya güvenmeme (%2,8;n=4), aşıya inanmama (%2.1;n=3)
ve aşıyı pahalı bulma (%1,4;n=2) durumları izlemekteydi.
Aşı yaptırma nedenlerinin başında doktor tarafından
yönlendirilme (%45,5;n=66) gelmekte idi. Aşı
yaptıranların %57,2'sinin(n=83) kronik akciğer hastalığı,
%31'inin(n=45) diyabeti, %23,4'ünün ise kronik kalp
hastalığı mevcut idi. 68'i (%46,9) ek hastalığı olmayıp 65
yaş üstü olduğu için aşılanmıştı.
SONUÇ: Aşı yaptırma durumlarını en fazla etkileyen
faktörün doktorlar tarafından yönlendirilme olduğu
saptandı. Erişkin aşılamanın artırılması için gerek
hekimler gerek hastalar için farkındalık çalışmaları
yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: erişkin aşılama, kronik hastalıklar,
hekimin rolü
Giriş ve Amaç
Bağışıklama hayatı tehdit eden bulaşıcı
hastalıkları kontrol altına almak ve ortadan kaldırmak
için kanıtlanmış bir araçtır ve her yıl 2-3 milyon ölümle
sonuçlanacak enfeksiyondan aşı ile korunulabileceği
tahmin edilmektedir. (1) Günümüzde 20’den fazla
hastalığa karşı aşı mevcut olup, bunlardan birçoğu
Dünya’daki diğer ülkelerde ve bizim ülkemizde aşı
programı içerisinde yer almaktadır. Tüberküloz, kızamık,
kabakulak, tetanoz, pnömokok, grip, poliomyelit,
kızamıkçık, Human Papilloma Virus (HPV) ve rota virüs
enfeksiyonları ile hepatit A ve B gibi hastalıklardan aşı ile
korunmak mümkündür (2,3).
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Bağışıklık oluşturan aşıların bazıları hastalığa
karşı yaşam boyu koruma sağlayabilirken bazıları kısmi
koruma sağlamaktadır; bazı aşıların da düzenli olarak
yeniden uygulanmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu
nedenle çocukluk dönemi aşılarını tamamlamış bireylerin
erişkin aşılarını da yaptırmaları gerekmektedir (3).
Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli
basamağını bağışıklama oluşturmaktadır. Erişkinlerde
aşılama; sağlıklı erişkinlerde ve özel durumlarda olmak
üzere (gebelik, bağışıklık baskılanması veya yetmezliği,
kronik hastalıklar, seyahat, askerlik, sağlık çalışanı vb.)
farklı aşı uygulamalarını içermektedir (4).
Bu çalışmada erişkin aşılama oranlarını etkileyen
faktörler ile hastaların aşılama hakkında tutum ve
davranışları değerlendirildi.
Materyal ve Metod
Araştırmaya 01.11.2017-01.01.2018 tarihleri
herhangi bir nedenle SBÜ Şişli Hamidiye EAH Aile
Hekimliği Poliklinikleri'ne başvuran iletişim problemi
olmayıp erişkin aşı takvimine göre aşılama endikasyonu
olan 145 hasta alındı. Çalışmaya dahil olan bireylere
aşılama durumları ile sosyodemografik özelliklerin yer
aldığı anket yüz yüze uygulanarak yapıldı.
Bulgular
Araştırmamıza katılan 145 bireyin 88'i (%60,7)
kadın, 57'si (%39,3) erkek idi Katılımcıların yaş ortalaması
60,0 +/- 13,9’du Okuma yazma bilmeyenler katılımcıların
%17,9,'unu (n=27), lise ve altı eğitim alanlar
%60,7'sini(n=88), lise ve üstü eğitim alanlar ise %20,7'sini
(n=30) oluşturmaktaydı. Eğitim durumlarına göre aşı
yaptırma durumları istatistiksel olarak anlamlı bir
değişiklik saptanmadı (p>0,05).
Katılımcılardan erişkin aşılarından herhangi
birini yaptıranların oranı %54,5(n=79) idi. En fazla grip
aşısı (%48,3; n=70) olmakla beraber %7,6'sı (n=11)
pnömokok, %8,3'ü (n=12) tetanoz, difteri, %6,2'si (n=9)
Hepatit B aşısı yaptırmıştı. Aşı yaptırmayanların
nedenleri incelendiğinde ilk sırada doktor tarafından
yönlendirilmeme (%66,4; n=48) olmak üzere bunu aşıya
ihtiyacı olmama düşüncesi (%22; n=16), aşıya
güvenmeme (%5; n=4), aşıya inanmama (%4; n=3) ve aşıyı
pahalı bulma (%3;n=2) durumları izlemekteydi.
Aşı yaptırma nedenlerinin başında doktor
tarafından yönlendirilme (%45,5;n=66) gelmekte idi.
Katılımcıların %57,2'sinin (n=83) kronik akciğer
hastalığı,%31'inin (n=45) diyabeti, %23,4'ünün ise kronik
kalp hastalığı mevcut idi. 68'i (%46,9) ek hastalığı olmayıp
65 yaş üstü olduğu için başvurmuştu. Doktor tarafından
en fazla önerilen aşılar ise pnömokok (%95,9; n=139) ve H.
influenza (%86,2; n=125) idi.
Tartışma
Erişkinlerde aşılama; sağlıklı erişkinlerde ve özel
durumlarda olmak üzere (gebelik, bağışıklık baskılanması
veya yetmezliği, kronik hastalıklar [DM, kalp hastalığı,
kronik akciğer hastalığı; kronik karaciğer hastalığı, kronik
böbrek yetmezliği], seyahat, askerlik, sağlık çalışanı vb.)

farklı aşı uygulamalarını içermektedir. Erişkinlerin yaş
gruplarına göre değişmek üzere (19-21, 22-26, 27-49, 5059, 60-64, 65 ve üstü) belirli aşılarla bağışıklıklarının
sağlanması gerekmektedir (3-6).
Ülkemizde erişkinlere yönelik aşı uygulamaları;
Hep-B aşılaması, doğurganlık çağı kadınlara tetanoz
aşılaması, erişkin tetanoz aşılaması, sağlık çalışanı
aşılaması, seyahat aşılaması, hac ve umre aşılaması,
askerlik dönemi aşılaması, pnömokok ve grip aşısı
uygulaması şeklinde yapılmaktadır (7).
Araştırmamızda katılımcılar en fazla grip aşısı
(%48,3; n=70) olmakla beraber %7,6'sı (n=11) pnömokok,
%8,3'ü (n=12) tetanoz, difteri, %6,2'si (n=9) Hepatit B aşısı
yaptırmıştı. Avrupa’nın 5 farklı ülkesinde (Almanya,
İtalya, İspanya, İngiltere ve Fransa) yapılan bir çalışmada
influenza sezonunda 14 yaş ve üzerindeki bireylerin
influenza aşılanma oranları araştırılmış ve araştırmaya
katılanların %55,8’i influenzanın ciddi bir hastalık
olduğunu düşündüğü, %55,2’i aile hekimi ve hemşirenin
aşıyı önerdiği ve %36,1’i diğer aile bireylerine hastalığı
bulaştırmayı istemediği için aşı yaptırdıklarını belirtmiştir
(8). Grip aşısı konusunda farkındalık seviyeleri daha
yüksek düzeyde görülmektedir (9).
Yapılan bir çalışmada pnömokok aşısı
yaptıranların %68,2’sinin doktor önerisi ile %31,8’inin ise
kendi istekleri veya çocuklarının önerisi ile aşılandığını
belirtmiştir (10). Araştırmamızda da aşı yaptırma
nedenlerinin başında doktor tarafından yönlendirilme
(%45,5; n=66) gelmekte idi. Çalışmalarla uyumlu olarak
doktor önerisinin aşı yaptırma oranlarını etkileyen en
önemli faktörlerden olduğu düşünülmektedir (9).
Sonuç
Araştırmamıza katılan bireylerin erişkin
aşılarından en fazla grip aşısını yaptırdıkları saptandı. Aşı
yaptırma kararlarında eğitim düzeyi etkili bulunmazken,
en fazla etkileyen faktör doktorlar tarafından
yönlendirilme olarak bulundu.
Çocukluk döneminde başlayan ve sağlık
kayıtlarına geçen bağışıklama hizmetlerinin, kesintiye
uğramadan yetişkin ve yaşlılık döneminde de devam
ettirilmesi önerilir. Bu çerçevede yapılacak bağışıklama
hizmetleri aile hekimliği düzeyinde organize edilerek ve
izlenerek sürdürülebilir.
Erişkinde aşılamanın artırılması için aile
hekimliği başta olmak üzere tüm hekimlerin sürece
katılması sağlanmalı ve hastaların sağlık okuryazarlıkları
artırılmalıdır.
Kaynaklar
1. World Health Organisation (WHO). Health Topic:
Immunisation;
http://www.who.int/topics/immunization/en/
2. World Health Organization (WHO). Vaccines and
diseases.
http://www.who.int/immunization/disease/en/
3.Bal H, Börekçi H. Mersin İlindeki Bir Aile Sağlığı
Merkezine Kayıtlı Altmış Beş Yaş ve Üstü Bireylerin
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rates in five European countries-a population-based crosssectional analysis of two consecutive influenza seasons.
Vaccine 2005;23:5055-63.
9. Blank, Patricia R. et al.Vaccination coverage rates in
eleven European countries during two consecutive
influenza seasons Journal of Infection,58(6):446-58
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yapmıştır. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı Araştırması’na göre evli olan 15-19 yaş
grubundaki kadınların yüzde 73,1'inin gebelik deneyimi
ve yüzde 12,4'ünün isteyerek düşük öyküsü
bulunmaktadır.
SONUÇ: Gebelik ve doğumdan kaynaklanan
komplikasyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde, 15-19
yaş arası kız çocukları için en önde gelen ölüm nedeni
olmaya devam etmektedir. Ergen gebeliklerinin etkileri
kız çocuklarının yaşamları boyunca devam etmekte ve
onların çocuklarına ve sonraki nesillere de taşınmaktadır.
Erken yaş gebeliklerinin önlenmesi ve getireceği
sorunların iyileştirilmesine yönelik olarak sosyoloji,
psikoloji ve sağlık alanındaki ortak çalışmaların
geliştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: ergen, gebelik, eğitim
Giriş

Dünya Sağlık Örgütü adolesan çağının 10-19
yaşlar arasında olduğunu bildirmektedir. Adolesanlar
birçok ülkede nüfusun %20-25’ini oluşturmaktadır.
Dünyada her beş kişiden biri adolesandır ve bunların
%85’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır (Loaiza ve
Liang 2013). Ergenlik yaşında gebelikler, anne babanın,
bebeğin ve toplumun dinamikleri üzerinde etkili
[Abstract:0319]
olmaktadır. Dünyada her yıl 18 yaş altı 16 milyon genç
doğum yapmakta ve 3,2 milyon ergen yaş gebeliği ise
Çocuk ve Ergen Yaştaki Gebeliklere Biyopsikososyal
güvenli olmayan düşük ile sonuçlanmaktadır. Dünyada
Yaklaşım
gelişmekte olan ülkelerde, her 100 genç kızdan 19'u
Fatma Gökşin Cihan
onsekiz yaşından önce, üç genç kız ise 15 yaşından küçük
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
doğum yaptığı gösterilmiştir (Loaiza ve Liang 2013).
Ülkemizde ergenlik döneminde olan evlilikler önemli bir
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ergen gebeliklerine ilişkin
halk sağlığı sorunudur. Hacettepe Üniversitesi Nüfus
ulusal ve uluslararası mevcut yayınları tarayarak, bu
Etütleri
Enstitüsü tarafından yapılan Türkiye Nüfus ve
yaştaki gebeliklere biyopsikososyal bir yaklaşımda
Sağlık
Araştırması
göstermektedir ki; 15-19 yaş
bulunmak, sorunları ve çözüm önerilerini gözden
grubundaki
kadınlar
arasında evlilik yüzde 9,6 olup, bu
geçirmektir.
yaş
grubundaki
kadınların
yüzde 5,9'u ilk doğumunu
YÖNTEM: Bu çalışma için Pubmed ve Google Akademik
veri tabanlarında çocuk ve ergen yaştaki gebeliklerle ilgili yapmıştır. “Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı Araştırması”na göre ise 15-19 yaş grubundaki
2000-2017 yılı arasında yayınlanan literatür taranmıştır.
kadınlar arasında evlilik yüzdesi yüzde 7,5 ve erkeklerde
Multidisipliner bir konu olduğu için tıp, sosyoloji,
ise yüzde 0,9'dur. Evli olan 15-19 yaş grubundaki
fizyoloji, epidemiyoloji, hemşirelik ve ekonomi
kadınların yüzde 73,1'inin gebelik deneyimi ve yüzde
alanlarındaki dergilerdeki makaleler taranmıştır. Ek
12,4'ünün isteyerek düşük öyküsü vardır (Mıhçıokur ve
olarak, Türkiye’de beş yılda bir ulusal düzeyde
Akın 2015). UNFPA tarafından konuya ilişkin hazırlanan
yürütülmekte olan Türkiye Nüfus ve Sağlık
raporda, ergen gebeliklerinin etkilerinin kız çocuklarının
Araştırmaları’nın (TNSA) sonuç raporları ve Türkiye
yaşamları boyunca devam ettiği ve onların çocuklarına ve
İstatistik Kurumu’nun Doğurganlık, Evlenme, Boşanma
sonraki nesillere de taşındığı vurgulanarak konunun
İstatistikleri ve “İstatistiklerle Çocuk, 2013” raporları
önemine dikkat çekilmiştir (Loaiza ve Liang 2013).
incelenmiştir.
Bu çalışmanın amacı ergen gebeliklerine ilişkin
BULGULAR: Dünyada her yıl 18 yaş altı 16 milyon genç
ulusal ve uluslararası mevcut yayınları tarayarak, bu
doğum yapmakta ve 3,2 milyon ergen yaş gebeliği ise
yaştaki gebeliklere biyopsikososyal bir yaklaşımda
güvenli olmayan düşük ile sonuçlanmaktadır. Dünyada
bulunmak, sorunları ve çözüm önerilerini gözden
gelişmekte olan ülkelerde, her 100 genç kızdan 19'u on
geçirmektir.
sekiz yaşından önce, üç genç kız ise 15 yaşından küçük
doğum yapmaktadır. TNSA göstermektedir ki; 15-19 yaş Metot
Bu çalışma için Pubmed ve Google Akademik
grubundaki kadınlar arasında evlilik yüzde 9,6 olup, bu
veri
tabanlarında
çocuk ve ergen yaştaki gebeliklerle ilgili
yaş grubundaki kadınların yüzde 5,9'u ilk doğumunu
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2000-2017 yılı arasında yayınlanan literatür taranmıştır.
Multidisipliner bir konu olduğu için tıp, sosyoloji,
fizyoloji, epidemiyoloji, hemşirelik ve ekonomi
alanlarındaki dergilerdeki makaleler taranmıştır. Ek
olarak, Türkiye’de beş yılda bir ulusal düzeyde
yürütülmekte olan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları’
nın (TNSA) sonuç raporları ve Türkiye İstatistik
Kurumu’nun Doğurganlık, Evlenme, Boşanma
İstatistikleri ve “İstatistiklerle Çocuk, 2013” raporları
incelenmiştir.
Bulgular
Ergenlikte bir yanda fiziksel gelişimde önemli
değişiklikler meydana gelirken, diğer yandan da ergenlik,
cinsel hayatın yaşanmadığı çocukluk dönemiyle, cinsel
hayatı olan yetişkinlik arasında köprü görevini
üstlenmektedir (Bayrak ve ark, 2011).
Ergenlikte cinsellik kavramı üzerinde düşünüldüğünde altı çizilmesi gereken önemli başlıklardan biri de
“risk alma” olmalıdır. Düzenli kız ya da erkek arkadaşın
olması, alkol kullanımı, cinsel yönden izin veren anne
babaya sahip olmak ve gelecekteki meslekten kuşku
duymak gibi etkenler cinsel etkinliği belirleyen önde
gelen risk etkenleri olarak bildirilmiştir (Şatıroğlu, 2008).

Ergenlik çağında gebelik, annenin henüz yeterli fiziksel,
psikolojik, sosyal ve hormonal açıdan olgunluğa
erişmemiş olması ve doğacak çocuğun taşıdığı riskler
nedeniyle tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur
(Bulut ve ark., 2008; Sivaslıoğlu, 2015).
Gebelik dönemi de ergenlik dönemi gibi,
fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı bir
dönemdir. Dolayısıyla gebeliğin, ergenlik döneminde
yaşanması da birçok olumsuzluğu ve sorunu beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle, adolesan gebeler riskli gruplar
olarak değerlendirilirler (Kömürcü, 2008). Bu dönemde
gebe kalmak ve çocuğu dünyaya getirmek uzun dönemde
ergenin hayatında sorun teşkil etmektedir (Şatıroğlu,
2008).
Dünyanın pek çok ülkesinde önemli ölçüde
mortalite ve morbidite nedeni olarak kabul edilen
adölesan gebeliklerin önlenmesine yönelik programlara
öncelik verilmektedir. Kadının bedensel, ruhsal ve sosyal
açıdan gelişimini tamamlamadan gebe kalması
durumunda hem anne hem de bebek olumsuz
etkilenmektedir. Bu nedenle, adölesan gebelikler hem
toplumsal hem de bireysel olarak ciddi sağlık sorunu
olarak ele alınmaktadır (Şen ve Kavlak, 2011).

Tablo 1. Ergen anneler ve bebeklerinde karşılaşılan tıbbi ve psikososyal sorunlar
Tıbbi
Psikososyal
Anneler
Vücut ağırlığı artışının yetersiz olması
Öğretim kurumlarına devam etmeme
Şişmanlık, vücut ağırlığında aşırı artış
Sosyal aktivitelerde sınırlılık
Preeklampsi
İş fırsatlarının kaybı
Anemi
Yoksulluk
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar
Boşanma ve ayrılma
Baş-pelvis uyuşmazlığı
Sosyal yalnızlık
Ağır hemorajiler
Stres/depresyon
Doğum sonrası sorunlar
Madde kullanımı
Sık gebelik
Sık gebelik
Genel iyilik hâlinin bozulması
Anne ölümleri
Bebekler
Düşük doğum ağırlığı
Gelişme geriliği
Erken doğum
İstismar
Ani bebek ölümü sendromu
Davranış bozuklukları ve madde kullanımı
Akut enfeksiyonlar
Okul başarısızlığı ve okulu bırakma
Kazalar
İşsizlik ve yoksulluk
Bebek ölümleri
İstenmeyen gebelik
TÜİK 2011 ve 2013 yılı Doğum İstatistiklerine
göre Türkiye’de 2011’de 15-17 yaş grubu ergen
doğurganlık hızı binde 14,0 iken 2013 yılında 10,8’e
düşmüştür. Yıllar arasında beşte birlik bir değişim olduğu
saptanmıştır. Ergen doğurganlık hızları açısından
bölgelerarası farklılıklar gözlenmektedir. 2011’de
Kuzeydoğu- Ortadoğu ve Güneydoğu Anadolu’da ergen
doğurganlık hızları binde 30,8-23,1 ve 22,1 (2013’de ise
21,9-17,8 ve 16,5) iken Doğu Marmara ve Doğu
Karadeniz’de 7,8 ve 7,4’dür (2013’de ise 6,7 ve 5,3).

TÜİK Doğum İstatistiklerine göre ise 2009-2013
yılları arasında 15-19 yaş grubu ergen doğurganlık hızları
binde 37’den 28’e düşmüştür. 15-19 yaş grubu ergen
doğurganlık hızında dörtte birlik bir azalma olduğu
görülmektedir.
Sonuç
Gebelik ve doğumdan kaynaklanan
komplikasyonlar, düşük ve orta gelirli ülkelerde, 15-19
yaş arası kız çocukları için en önde gelen ölüm nedeni
olmaya devam etmektedir. Ergen gebeliklerinin etkileri
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kız çocuklarının yaşamları boyunca devam etmekte ve
onların çocuklarına ve sonraki nesillere de taşınmaktadır.
Ergen gebeliklerinin önlenmesi için evli veya evli
olmayanlara aile planlaması yöntemlerinin eğitimi
verilmeli, evlilik yaşı geciktirilmeli, okul süresi uzatılmalı,
kadınların rollerinin değişimi sağlanmalıdır. Önlemlere
rağmen gebelik oluşmuşsa;
• Doğum öncesi bakım özendirilmeli,
• Sigara, alkol tüketimi önlenmeli,
• Dengeli beslenme bilgileri verilmeli ve izlenmeli,
• Demir ve folik asit tüketimi karşılanmalı,
• Doğum sonrası emzirme ve çocuk bakımı eğitimleri
verilmeli
• Aile planlaması ve CYBE konularında eğitim
yapılmalı,
• Sosyal destek (ekonomik) sağlanmalı,
Okula karşı olan tutumlar ile eğitimsel hedef ve
beklentiler ergen gebeliğini engelleyen en önemli faktörler olarak görülmektedir. Bu nedenle okulların kız çocukları için önemli ortamlar haline getirilmesi ve eğitimlerine
devam etmeleri konusunda motive edilmeleri gerekmektedir (Yücel, 2003). Tıbbi açıdan da adolesan dönemi ve
gebeliği, özel bakımın yanında besin ihtiyaçlarına da
dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Bu yüzden adolesan
gebelerin saptanıp, özenle takip edilmesi gerekmektedir.
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[Abstract:0320]
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma
polikliniğine başvuran hastaların 1-3 yıllık süreçteki
sigara bırakma durumları
Eren Kıdık, İsmail Arslan

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara
AMAÇ: Sigara bırakma polikliniğine gelen hastaların 1-3
yıllık süreçteki sigara bırakma durumunu tespit etmek,
elde edilen bilgiler ışığında başarı oranlarını hesaplamak,
sigara bırakma sürecine negatif ve pozitif etki eden
faktörleri belirlemek ve böylece tütün kontrolü
yöntemlerine katkıda bulunarak sigara bırakma
girişimlerinin başarısını artırmaktır.
YÖNTEM: Çalışmaya Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri
arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile
Hekimliği Kliniği bünyesinde hizmet vermekte olan
Sigara Bırakma polikliniğine başvuran, ilk gelişlerinde
elde edilen bilgiler doğrultusunda doldurulan dosyaları
incelenerek hangi tedavinin başlandığı ve bağımlılık
düzeyinin tespit edilmesini takiben telefonla ulaşılabilen
ve anketimiz hakkında bilgi verildikten sonra katılmayı
kabul eden 583 hasta dahil edilmiştir. Anket çalışması,
20.01.2017-04.03.2017 tarihleri arasında hastaların
telefonla aranarak şu anki durumunun sorgulanması ve
değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır. Dosya taranması
ve telefonla anket doldurma yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Polikliniğimize gelen hastaların; yaş,
cinsiyet, aylık gelir, medeni durum, çocuk sayısı, meslek,
sigaraya başlama nedeni, paket/yıl olarak kullanım
miktarı gibi özelliklerinin sigara bırakmalarında anlamlı
etkiye neden olmadığı görüldü. NRT için sigara
bıraktırma başarısı %59,7, Bupropion için %71,3 ve
vareniklin için %72,9 olarak saptandı. Farmakoterapi
başlanmayan hastalarda ise sigara bırakma oranı %32,5
olarak görüldü (p=0,00). 1-3 yıllık başarıyı anlamlı olarak
olumlu etkileyen faktörler ise, 18 yaşından sonra sigaraya
başlamış olmak (p=0,029), farmakoterapi verilmesi ve bu
tedaviyi 1 aydan fazla kullanmak (p=0,00), polikliniğe
daha fazla gelmiş olmak (p=0,00), sigara bırakma günü
olarak 11 veya daha fazla gün belirlemek (p=0,00),
telefonla aranmak (p=0,00), aile veya arkadaş desteği
almak (p=0,00), düzenli spor yapmak (p=0,00) ve alkol
kullanmamak (p=0,00) olarak belirlendi.
SONUÇ: İnsan sağlığı açısından önemli engellerden biri
olan sigara ile mücadele etmek, sigaraya başlamayı
engellemek, sigara kullananların bırakmasına yardım
etmek ve bırakanların tekrar başlamasına engel olmak son
derece önemlidir. Bu konudaki yol gösterici çalışmalar
sigarayı bırakmada kararlılığın, desteğin ve sıkı takibin
önemini ortaya koymaktadır. Sigara bırakma
polikliniklerinde elde edilecek başarı oranları, bu
çalışmaların yol göstericiliği sayesinde olması gereken
noktaya gelecektir.
Anahtar kelimeler: tütün, sigara bırakma,1-3 yıllık süreç
Amaç
Sigara günümüzde bilinen en önemli mortalite ve
morbidite nedenlerinden biridir (1). Sigaranın sadece içen
için değil aynı zamanda dumana maruz kalanlar için de
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ciddi bir sağlık tehdidi oluşturduğu bilinmektedir.
Her yıl sigaraya bağlı olarak tüm dünyada
yaklaşık 5 milyon insan yaşamını yitirmektedir. Bu
rakamın 2030 yılında 8 milyonu geçebileceği
öngörülmektedir (2). Bu nedenle sigara kullanımının yol
açtığı ve açabileceği sağlık sorunlarının önlenmesi için
sağlık hizmetinin ve alınan koruyucu önlemlerin çok
ciddi bir şekilde uygulanması gerekmektedir.
Bu araştırmanın amacı aile hekimliği kliniği
bünyesinde hizmet vermekte olan sigara bırakma
polikliniğine 2014 ile 2015 yılları içerisinde başvurmuş
olan hastaların 1-3 yıl sonrasında sigara kullanıp
kullanmadıklarını tespit etmektir. Elde edilecek bilgiler
ışığında başarı oranlarını hesaplamak, sigara bırakma
sürecine negatif ve pozitif etki eden faktörleri belirlemek
ve böylece tütün kontrolü yöntemlerine katkıda
bulunarak sigara bırakma girişimlerinin başarısını
artırmaktır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri
arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile
Hekimliği Kliniği bünyesinde hizmet vermekte olan
Sigara Bırakma polikliniğine başvuran, ilk gelişlerinde
elde edilen bilgiler doğrultusunda doldurulan dosyaları
incelenerek hangi tedavinin başlandığı ve bağımlılık
düzeyinin tespit edilmesini takiben telefonla ulaşılabilen
ve anketimiz hakkında bilgi verildikten sonra katılmayı
kabul eden 583 hasta dahil edilmiştir. Anket çalışması,
20.01.2017-04.03.2017 tarihleri arasında hastaların
telefonla aranarak şu anki durumunun sorgulanması ve
değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır. Dosya taranması
ve telefonla anket doldurma yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular
Polikliniğimize başvuran 583 hastadan 126'sına
(%21,6) farmakoterapi verilmeyip sadece psikoterapi
verildi. 457 (%78,4) hastaya ise farmakoterapi başlandı.
Farmakoterapi başlanan 457 hastanın 119 (%20,4) tanesine
nikotin replasman tedavisi (NRT), 87 (%14,9) tanesine
bupropion, 251 (%43,1) tanesine ise vareniklin verildi.
Şekil 1’de hastalara verilen tedaviler gösterildi.
Hastaların; yaş, cinsiyet, aylık gelir, medeni
durum, çocuk sayısı, meslek, sigaraya başlama nedeni,
paket/yıl olarak kullanım miktarı gibi özelliklerinin
sigara bırakmalarında anlamlı etkiye neden olmadığı
görüldü. NRT için sigara bıraktırma başarısı %59,7,
bupropion için %71,3 ve vareniklin için %72,9 olarak
saptandı. Farmakoterapi başlanmayan hastalarda ise
sigara bırakma oranı %32,5 olarak görüldü (p=0,00).
Toplamda 1-3 yıllık sigara bırakma başarı oranı %41,9
olarak belirlendi.
1-3 yıllık başarıyı anlamlı olarak olumlu etkileyen
faktörler ise, 18 yaşından sonra sigaraya başlamış olmak
(p=0,017), farmakoterapi verilmesi ve bu tedaviyi 1 aydan
fazla kullanmak (p<0,001), polikliniğe daha fazla gelmiş
olmak (p<0,001), sigara bırakma günü olarak 11 veya
daha fazla gün belirlemek (p<0,001), telefonla aranmak

(p<0,001), aile veya arkadaş desteği almak (p<0,001),
düzenli spor yapmak (p<0,001) ve alkol kullanmamak
(p<0,001) olarak belirlendi (Tablo 1).

Şekil 1. Hastalara verilen tedaviler
Sonuç
Farmakoterapi başlanmayan hastalarda sigara
bırakma oranını daha düşük olması farmakoterapinin
önemini ortaya koymaktadır. Bupropion ve vareniklinin
sigara bıraktırma oranlarının birbirine çok yakın olması,
hastaya göre ilaç tercihinin doğru yapılmasıyla ve
hastaların tedavi uyumunun iyi olmasıyla açıklanabilir.
Sigara içmeye başlama yaşı yapılan çeşitli
çalışmalarda sigara bırakmada anlamlı değişkenler
arasında tanımlanmıştır (3,4). Bizim çalışmamızda
sigaraya başlama yaşı 18'in altında olmasının verilen
tedaviyle sigara bıraktırma başarısına anlamlı etki
yapmadığı görüldü. Ancak kendisine başlanan tedaviyle
sigara bırakan hastaların 1-3 yıllık başarısında 18 yaşın
üstünde sigaraya başlanmasının anlamlı pozitif etki
yaptığı görüldü. Bu durum 18 yaşından önce oluşan
sigara bağımlılığına, bu bağımlılık kırıldıktan sonra bile
daha kolay geri dönüş olabildiğini göstermekte ve 18
yaşından önce sigaraya başlayan hastalarla sigarayı
bıraktıktan sonra daha fazla ilgilenilmesi gerektiğini
göstermektedir. Ayrıca 18 yaşından önce sigara
kullanımının önüne geçmek de faydalı olacaktır.
Farmakoterapi verilmesi ve bu tedaviyi 1 aydan
fazla kullanmak, polikliniğe daha fazla gelmiş olmak,
sigara bırakma günü olarak 11 veya daha fazla gün
belirlemek ve telefonla aranmak gibi faktörlerin
bırakmaya olumlu etki yapmış olması sigara bırakma
poliklinik takiplerinin önemini ortaya koymuştur. Yapılan
birçok çalışmada bizim bulgularla benzer şekilde bu
takiplerin önemini ortaya koymuştur (5-8).
İnsan sağlığı açısından önemli engellerden biri
olan sigara ile mücadele etmek, sigaraya başlamayı
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engellemek, sigara kullananların bırakmasına yardım
etmek ve bırakanların tekrar başlamasına engel olmak son
derece önemlidir. Bu konudaki yol gösterici çalışmalar
sigarayı bırakmada kararlılığın, desteğin ve sıkı takibin

önemini ortaya koymaktadır. Sigara bırakma
polikliniklerinde elde edilecek başarı oranları, bu
çalışmaların yol göstericiliği sayesinde olması gereken
noktaya gelecektir.

Tablo 1. Sigara bırakan hastalardaki bağımlı değişkenlerin temiz kalmaya etkisinin değerlendirilmesi
Değişken
Tek Değişkenli
Çok Değişkenli
p
p
Exp(B)
%95 CI
En Son Mezun Olunan Eğitim
0,097
Seviyesi
Hastaya Verilen Tedavi
<0,001
Telefonla Aranma
<0,001
<0,001
3,993
1,905
Alkol Durumu
<0,001
<0,001
5,087
2,198
Aile ve Arkadaş Desteği
<0,001
<0,001
4,279
2,129
Ek Sağlık Sorunu
<0,001
0,004
2,729
1,379
Sigaraya Başlama Yaşı
0,017
Paket/Yıl
0,194
Fagerstrom Puanı
0,011
0,005
1,238
1,065
Beck Anksiyete Skoru
0,031
0,019
1,057
1,008
Polikliniğe Geliş Sayısı
<0,001
<0,001
0,389
0,240
Tedavi Süresi
<0,001
Kaynaklar
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3. Khuder SA, Dayal HH, Ve. Mutgi AB. Age At Smoking
Onset And Its Effect On Smoking Cessation. Addictive
Behaviors, 1999;24(5):673-677.
4. Hymowitz N, Cummings KM, Hyland A, Lynn WR,
Pechacek TF, Hartwell TD. Predictors of smoking
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8,367
11,771
8,598
5,400

1,438
1,097
0632

[Abstract:0323]
Aile Hekimliği uzmanlık öğrencilerinin asistanlık saha
eğitimi ve Eğitim Aile Sağlığı Merkezleriyle ilgili bilgi,
düşünce ve beklentileri
Burçin Yıldırım, Memet Taşkın Egici
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği,
İstanbul
AMAÇ: Çalışmamızda aile hekimliğinde saha eğitimini
ve özgün bir model olan eğitim aile sağlığı merkezlerini
uzmanlık öğrencilerinin penceresinden ele aldık. Aile
hekimliği asistanlarının bilgi, beklenti ve düşüncelerini
irdeleyerek, saha eğitiminde gelecek perspektifine ışık
tutmaya çalıştık.
YÖNTEM: Çalışmamız tam zamanlı uzmanlık eğitimi
alan aile hekimliği asistanlarına yapılmış anket
çalışmasıdır. Sayısal verileri içeren soruların analizinde
ortalama ve standart sapma, frekans ve oran değerleri,
nitel verilerin analizinde ki-kare testi kullanıldı. Açık uçlu
sorulardan elde edilen veriler kategorize edilerek
değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamız 36 farklı hastanede aile
hekimliği uzmanlık eğitimi alan 200 katılımcıyla
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar 24-47 yaş aralığında olup
yaş ortalaması 28,6 ± 2,9’dur. Çalışmamıza katılan
asistanların %71,5’i (n=143) kadındır. Çalışmaya
katılanların yüksek oranda %87,5 (n=175) aile hekimliği
asistanı olmaktan memnun oldukları görüldü. Eğitim aile
sağlığı merkezi hakkında yeterli bilgiye sahip olanların
oranı %36,5 (n=73) olarak saptandı. Uzman olduktan
sonra aile hekimliği saha eğitiminin bir parçası olmak
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isterim diyenlerin oranı %76,5 (n=153) olarak bulundu.
Çalışmaya katılanların %89,5’inin (n=179) eğitim
sorumlusunun aile hekimliği uzmanı olduğu belirlendi.
Çalışmaya katılanlardan saha eğitimini E-ASM’ de
geçirenler %36 (n=72) olarak bulundu. Saha eğitiminin EASM ve hastane polikliniklerinde verilmesi gerektiğini
düşünen katılımcıların oranı %36 (n=72) olarak bulundu.
E-ASM birimlerinin tasarlanmasıyla ilgili düşüncelere
bakıldığında; tüm nüfus E-ASM’ye atanmalı, özelleşmiş
birimler açılıp hizmet sunulmalı düşüncesinin çoğunlukta
olduğu tespit edildi (%51; n=102).
SONUÇ: Aile hekimliği uzmanlık eğitiminin süresinin üç
yıl olarak devam etmesi çoğunluk tarafından kabul
gördü. Katılımcılar yüksek oranda E-ASM’nin eğitimi için
gerekli olduğunu düşünmekte. Aile hekimliği uzmanlık
öğrencilerinin, standart bir eğitici eğitiminden geçtikten
sonra aile hekimliği saha eğitiminin bir parçası olmaya
istekli oldukları belirlendi. Katılımcıların çoğunluğu aile
hekimliği uzmanlık eğitiminin E-ASM’de verilmesi
gerektiğini düşünürken, bu katılımcılar yüksek oranda
saha eğitiminin E-ASM ve hastanelerdeki aile hekimliği
polikliniklerinde birlikte verilmesinin uygun olacağını
belirtmiştir. Aile hekimliği uzmanlık eğitiminde geriatrik
yaklaşım ve palyatif bakım konusunda aile hekimliği
uzmanlık öğrencilerinin standart bir eğitime kavuşması
önemlidir.
Anahtar kelimeler: aile hekimliği, uzmanlık eğitimi, saha
eğitimi, eğitim aile sağlığı merkezi
Amaç
Bu çalışmamızda; aile hekimliği saha eğitimini ve
özgün bir model olan eğitim aile sağlığı merkezlerini (EASM) uzmanlık öğrencilerinin penceresinden ele aldık.
Aile hekimliği asistanlarının bilgi, beklenti ve
düşüncelerini irdeleyerek, saha eğitiminde gelecek
perspektifine ışık tutmaya çalıştık.
Yöntem
Bu çalışma 15/06/2017-15/10/2017 tarihleri
arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluʼnun onayı ile
yapıldı (Tarih: 13/06/2017 ve Onay No:1584) yapıldı.
Çalışma kesitsel, tanımlayıcı ve analitik niteliktedir.
Çalışma yüz yüze, internet ve telefon aracılığıyla tam
zamanlı aile hekimliği asistanları dahil edilerek yapıldı.
Bulgular
Çalışmaya Türkiye’deki 36 farklı hastanede (22
üniversite, 14 SBÜ SAUM) eğitim gören 200 tam zamanlı
aile hekimliği asistanı katıldı. Yaş ortalaması 28,6 ± 2,9; en
küçük yaş= 24 ve en büyük yaş=47. Katılımcıların %52’si
(n=104) çeşitli üniversite hastanelerinde, %48’i (n=96) ise
SBÜ SAUM’larda eğitimine devam etmekteydi.
Çalışmaya katılanların hekimlik sürelerine bakıldığında
ortalama 3,8±2,5 yıl olarak bulundu.
Dahili branşları genellikle kadınlar tercih etmekle
birlikte, aile hekimliğini daha yüksek oranda kadınlar
tercih etmektedir. Aile hekimliği asistanlarında

memnuniyet oranı diğer branş asistanlarına göre oldukça
yüksek ve yurt dışı oranlara yakındır. Bu durum aile
hekimliğinin isteyerek seçildiğinden ve/veya disiplinin
özelliğine bağlı olarak çok ağır nöbet ve çalışma şartları
olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Özellikle hızlı ve
çok sayıda aile hekimliği uzmanı yetiştirilmesi beklenen
bu dönemde asistanlık süresinin uzatılması uygun
olmayacaktır. Uzmanlık eğitimi esas itibariyle bir erişkin
eğitimi, eğitilen merkezli ve eğitilenin ihtiyaçlarına
yönelik olmalıdır. Bu sonuçlar ışığında aile hekimliği
asistanlarının eğitim ihtiyaçlarının; rotasyonlardan ziyade
saha eğitimi konusunda yoğunlaştığı söylenebilir.
Tablo 1. Aile Hekimliği Asistanlığına Başlamadan Önce
Çalışılan Yerler (Bazı Katılımcılar Birden Fazla Yerde
Çalışmıştır)
Aile hekimliği asistanı olmaktan
memnuniyet

%87,5
(n=175)

Aile hekimliği asistanlık süresi
yeterlidir

%81
(n=162)

Asistanlığında iyi eğitim aldığımı
düşünenler

%39,5 (
n=79)

Zorunlu rotasyonların süresi
yeterlidir

%68,5
(n=137)
%56,5
(n=113)

Saha eğitiminin süresi yeterlidir
A. H. Akad. yapı ve kuruluş
hakkında bilgi sahibi olma

%49,5
(n=99)

Aile hekimliği uygulaması hakkında
bilgi sahibi olma

%62,5
(n=125)

E-ASM hakkında yeterli bilgiye sahip
olma

%36,5
(n=73)

E-ASM’lerin eğitimi için gerekli
olduğunu düşünenler

%74
(n=148)

Uzmanlık sonrası saha eğitiminin bir
parçası olmak

%76,5
(n=153)

Aile hekimliğinin geleceği hakkında
endişeli olma

%64
(n=128)

Çalışmamızda 12 aydan daha az, 12 ay, 18 ay ve
18 aydan fazla olması gerektiğini düşünenlerin oranı
birbirine çok yakın bulunmuştur (%21.5-32.5). Wonca:
Saha eğitimi süresi uzmanlık eğitimi süresinin en az
%50’si olmalıdır. Saha eğitiminde henüz ülke çapında
belli bir standardın sağlanamaması ve saha eğitimi
kavramının farklı algılanmış olabileceği şeklinde
yorumlanabilir. Sözleşmeli aile hekimlerine verilecek aile
hekimliği uzmanlık eğitimine ait Tıpta Uzmanlık
Kurulunca belirlenen esasların 6. maddesinde: ‘Sahadaki
sözleşmeli aile hekimleri, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu’nun (THSK) ilanındaki kontenjanlara
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başvurabilmek için “TUS’a girip aldıkları puan ile
THSK’ya başvururlar.” ibaresi bulunmakta, bu ve benzeri
ifadeler saha eğitimi kavramı konusunda kafa karışıklığı
yaratabilmektedir. Eğitim odaklı yeni bir yönetmelikle
gerekli düzenlemelerin yapılması aile hekimliği uzmanlık
eğitiminin geleceği açısından yararlı olacaktır
ABD’de 2008 yılında yapılan bir çalışmada, öğrenim
oturumlarının asistanlara verildiği akademik
merkezlerde, sonuç değerlendirmeleri asistanların
öğretim becerilerinin önemli ölçüde geliştiğini
göstermiştir. İyi bir eğitim alma kişinin sadece kendisinin
yetiştirmesini açısından değil aynı zamanda eğitimin
önemini kavrayıp eğiticilik açısından da hevesli olmasına
neden olmaktadır. Aile hekimliği uygulamaları
hakkındaki mevzuatlar sürekli yenilenmekte,2014’den
itibaren sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık öğrencileri
eğitim almaya başlaması gibi konular endişenin nedeni
olabilir. Türkiye’deki uzmanlık öğrencileri hastane
ortamında aile sağlığı merkezi ortamından daha fazla
zaman harcamaktadır ve birinci basamakta
görebileceklerinden daha farklı hasta gruplarını
görmektedir. Türkiye’de uzmanlık öğrencilerinin saha
eğitimini birinci basamak ve hastane ortamında
geçirecekleri süre net olarak ayrılmamıştır. 6 Avrupa
ülkesinde durum benzerdir; bu ülkeler Avusturya,
Yunanistan, Moldovya, Romanya, İsviçre ve Türkiye’dir.
Hollanda’da üç aylık bir yaşlı bakımevi rotasyonu
ABD’de asistanların en az 100 saatlik hemşirelik bakımı
eğitimi almaları gerekmektedir. Kanada’da 4 haftalık
geriatri eğitimi ve her yıl ikişer kez palyatif bakım eğitim
toplantısına katılım zorunluluğu vardır. İngiltere’de de
seçmeli olarak geriatri rotasyonu mevcuttur. Bir aile
hekiminin verdiği hizmetler göz önüne alındığında
geriatrik bakım ve evde sağlık hizmetleri A.H. Uzmanlık
eğitiminde önemli hale gelmektedir. Kalıcı olarak ya da
saha eğitiminde dermatolojik tanı, tedavi ve yaklaşım
ihtiyaçları karşılanır hale gelinceye kadar dermatolojinin
zorunlu rotasyonlara eklenmesi düşünülebilir.
Çalışmamızda; E-ASM’ye atanmalı, özelleşmiş birimler
açılıp (gebe izlem polikliniği, geriatri polikliniği, adölesan
sağlığı polikliniği, sağlıklı çocuk ve aşı polikliği v.b.)
hizmet sunulmalı düşüncesinde olanların oranı %51 idi.
Şu an uygulanan blok döngüsel eğitim modelinde
algılanan yetersizlikleri gidermek üzere tasarlanan, aile
hekimliği üzerine yatay bir müfredat geliştirilebilir. Yatay
modelde asistanların akademik ve uygulamalı saha
eğitimi eş zamanlı yürütülebilmektedir.
%75’i aile hekimliği akademisyeninin birebir eğitim
vermesi gerektiğini, %63,5’i aile hekimliği uzmanlarının
birebir eğitim vermesi gerektiğini ve bu katılımcıların
%81,1’i uzmanların standart bir eğitici eğitiminden
geçtikten sonra saha eğitiminde bulunması gerektiğini
belirtti (p<0,001).
Çalışmamıza katılanların %50,5’i E-ASM ASE’lerinin TSM
v.b. Birinci basamak sağlık kuruluşlarına bağlı
görevlendirilmesi gerektiğini belirtti.Kanada’da 2014

yılında bir çalışmada; uzmanlık öğrencileri merkezde
çalışmakta olan hemşirelerin belli konularda
uzmanlaştığını belirtirken, bu uzmanlığın eğitimine
olduğu kadar takım çalışması ve klinik bakımda da
faydalı olduğunu belirttiler.Nasıl ameliyathane, diyaliz,
yoğun bakım vb. özelleşmiş birimlerde o alanda yetişmiş
hemşireler görev yapıyorsa, E-ASM’lerde kendini sadece
birinci basamağa odaklamış hemşirelerin bulunması
buralarda eğitim kalitesini yükseltecektir.
Sonuç
Katılımcıların tamamı saha eğitiminin olması
gerektiğinde hemfikir. Saha eğitiminin süresi konusunda
kararlı bir dağılım tespit edilemedi. Aile hekimliği
uzmanlık eğitiminin süresinin üç yıl olarak devam etmesi
çoğunluk tarafından kabul gördü. Çalışmaya katılan aile
hekimliği asistanlarının çoğunluğunun eğitim aile sağlığı
merkezleriyle ilgili henüz yeterli bilgilerinin olmadığı
görüldü. Buna rağmen katılımcılar yüksek oranda EASM’nin eğitimi için gerekli olduğunu düşünmektedir.
Elde ettiğimiz en önemli sonuçlardan biri de aile
hekimliği uzmanlık öğrencilerinin, standart bir eğitici
eğitiminden geçtikten sonra aile hekimliği saha eğitiminin
bir parçası olmaya istekli olduklarıdır. Katılımcıların
çoğunluğu aile hekimliği saha eğitiminin E-ASM’de
verilmesi gerekliliğini düşünürken yine bu katılımcılar
yüksek oranda saha eğitimin E-ASM ve hastanelerde aile
hekimliği polikliniklerinde birlikte verilmesinin uygun
olacağını belirtmiştir. Katılımcılar yüksek oranda aile
hekimliği akademisyeninden bire bir eğitim almak
istemekte, yine yarıdan fazlası danışarak ve eğitim
toplantıları yoluyla da akademisyenlerden eğitim almayı
talep etmektedir. Hastanelerde bulunan aile hekimliği
birimleri özelliklerini koruyup gelişirken, birinci basamak
eğitiminin standardının sağlanması yararlı olacaktır.
Aynı zamanda katılımcıların çoğunluğu birinci
basamakta çalışan ve eğitici eğitiminden geçmiş bir aile
hekimliği uzmanından bire bir eğitim almayı
istemektedir. Bu noktada önerimiz; daha çağdaş bir
sistem olduğunu düşündüğümüz yatay (horizontal)
modelin özelleşmiş polikliniklerle ve eğitici eğitimi almış,
saha eğitmeni aile hekimliği uzmanlarıyla
desteklenmesidir. Bu sayede en çok ihtiyaç belirtilen
birebir eğitim ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra
asistanların akademiden de uzak kalmamaları
sağlanacaktır. Katılımcıların çoğunluğu E-ASM Ödeme ve
Sözleşme Yönetmeliğini ve yurt dışı aile hekimliği
modellerini incelememişti. Asistanların kendi
eğitimleriyle ilgili olan bu konularda farkındalığının
artırılması yararlı olacaktır. Birincil bakımın olmazsa
olmazlarından biri haline gelmeye başlayan geriatrik
yaklaşım,evde sağlık ve palyatif bakım konusunda aile
hekimliği uzmanlık öğrencilerinin standart bir eğitime
kavuşması önemlidir. 15.11.2017 tarihli TUK kararıyla
yapılan son değişiklikle aile hekimliği uzmanlık eğitimine
1 ay dermatoloji rotasyonu eklenmesi, bizim çalışmamızın
sonuçlarıyla uyumlu, doğru bir değişiklik olmuştur.
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Akademisyenlerde Beslenme Alışkanlıkları
Utku Eser , Hatice Sağcan , Kurtuluş Öngel
Uşak Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uşak
Uşak Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, Uşak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim
Dalı, İzmir

Investigating the Relationship Between Postural
Stability and Gait in Individuals with Lumbar
Herniation Nucleus Pulposus
Hilal Keklicek , Elif Kirdi , Ali Yalcin , Aynur Demirel ,
Semra Topuz , Ozlem Ulger
Trakya University
Hacettepe University

--NO FULLTEXT AVAILABLE--

AIM: Limits of stability (LS) and postural swaying are
important for postural stability (PS) and narrow range of
stability limits is strongly related with fall risk. Recently
studies also showed that the increased gait variability
(GV) is an another important determinant of dynamic
balance. Relationship between PS and GV were studied
before in individuals with neurological disorders.
Investigating the relationship between these factors in
individuals with Lumbar Herniation Nucleus Pulposus
(LHNP) still need to be explained. Aim of the study was
built on this theme.
METHOD: 9 individuals with LHNP (mean age was
58±6.57 years) were the participants of the study. Gait
characteristics (step lengths, coefficient of variance, time
on each foot) of participants were evaluated with
treadmill at their self-selected speed for two minutes.
Stability limits (to the forward, backward, left and right
directions) and postural sway(anteroposterior and lateral
directions) were evaluated with computerized balance
assessment system at following situation; eyes open and
eyes closed position at normal surface, eyes open and
eyes closed position at perturbed surface.
RESULTS: There were correlations between in the balance
related parameters (p<.05). There were correlations
between in the gait characteristics (p<.05). There were
correlations between time on each foot and lateral
postural sway at perturbed surface (p=.005).There were
correlations between: forward stability limit and average
right step length (p=.042), right step length variation
(p=.008), left (p=.005) step length, left step length
variation (p<.008); backward stability limit and average
left (p=.015) step length, left step length variation(p=.05);
left stability limit and and average right step length
(p=.042) and left (p=.005) step lengths; right stability limit
and average left (p=.019) step length.
CONCLUSION: The pilot study showed that the strong
limits of stability requires long step lengths and low
lateral postural sway is necessary to improve the
percentile of time on foot while walking in individuals
with LHNP.
Keywords: gait stability, postural stability, lumbar disc
herniation
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AMAÇ: Son yıllarda kalori hesaplamaktan çok, beslenme
alışkanlığı, öğünlerin niteliği, sıklığı, sayısı ile ilgili çok
sayıda bilimsel ve bilimsel olmayan diyet türleri
toplumun her katmanında değişik noktalarda
uygulanmaktadır. Amacımız; Akademisyenlerdeki
Beslenme Alışkanlıklarının saptanması ve bunun beden
kitle endeksine etkisini araştırarak, hem en doğru yanıtı
vereceğini düşündüğümüz kitlenin beslenme
alışkanlığının etkilerini saptamak. Hem de yoğunluktan
dolayı çoğu zaman dengesiz beslenmek durumda kalan
akademisyenlerin beslenme davranışlarını gözlemlemek
olmuştur.
YÖNTEM: Uşak üniversitesinde görevli 35 akademisyene,
demografik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili
27 soruluk bir anket uygulandı. Sorular beslenme
alışkanlığı, spor yapma sıklığı, gece yemek yeme,
dışardan yemek yeme, öğün atlama gibi düzensiz
beslenme alışkanlıklarını sorgulayan türdeydi. 35
akademisyen içinde bki: (beden kitle indeksi) ortalaması
26,4 olarak saptandı. En yüksek bki, 32,4 iken, en düşük
bki ise, 19,9 saptandı. 35 akademisyenin 25’inden
fazlasında bki 25 ve üstü saptandı. Buna göre aşırı zayıf
veya aşırı şişman kimse saptanmamışken, 25 kişi (%71,4)
over-weight olarak saptandı. Medeni durum, sigara
kullanımı, yaşadığı ev tipi göz önüne alındığında
bki’lerinde anlamlı bir fark görülmedi. Bki’si 25 in altında
10 kişinin 8’i sabah ilk öğünlerini 9’dan önce yerken(%80),
bki’si 25 üstünde 10 kişi (%41,7) sabah ilk yemeklerini
9’dan önce yemektedir. Bki’si 25 üstünde olanlardan 4 kişi
(%16,6) hiç dışardan yemek yemezken, bki’si 25’in altında
olanların 5 kişi (%50)’si dışardan hiç yemek
yememektedir. Bki’si 25in üstünde olan 25 kişinin, 13
(%52) kişi öğün atlamazken, BKİ’si 25in altında 4 kişinin
(%40) öğün atladığı (günde 3’ten daha az yemek yemek)
saptandı. Bu da düzenli yemek yemekten çok kalori
sayımının daha önemli olduğunu gösterebilir.
SONUÇ: Yaptığımız ön çalışmada, akademisyenlerde
düzensiz beslenme alışkanlıklarının sık görüldüğü
saptanmakla beraber, öğün sayısının artmasının bki’ini
yükselttiği gibi ilginç sonuçlara da rastlanmıştır.
Çalışmanın kapsamını arttırarak daha sağlıklı sonuçlara
ulaşmak mümkün olacaktır.
Introduction
Anahtar kelimeler: beslenme alışkanlığı, beden kitle
Limits of stability (LS) and postural swaying (PS)
indeksi, düzenli beslenme
are important for postural stability and narrow range of

109

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
stability limits is strongly related with fall risk (1-3).
Recently studies also showed that the increased gait
variability (GV) is an another important determinant of
dynamic balance (4). Relationship between postural
stability and GV were studied before in individuals with
neurological disorders (5-7). Although there were studies
investigated the gait parameters (8,9) and/or postural
stability (10,11) of patients with Lumbar Herniation
Nucleus Pulposus (LHNP) there was no study
investigating the relationship between postural stability
and gait variability in individuals with LHNP. Aim of the
study was built on this theme.
Method
Nine individuals with LHNP were the
participants of the study. Gait characteristics (step
lengths, coefficient of variance, time on each foot) of
participants were evaluated with treadmill at their selfselected speed for six minutes, and data from 2 minutes
to 4 minutes were selected for statistical analyses.
Stability limits (to the forward, backward, left and right
directions) and postural sway (anteroposterior and lateral
directions) were evaluated with computerized balance
assessment system at following situation; eyes open and
eyes closed position at normal surface, eyes open and
eyes closed position at perturbed surface. Participants
were informed with consent form.
Spearman correlation test was utilized to
determine whether there was any relationship between
the parameters or not. An overall 5% type-I error level
was used to infer statistical significance. All analysis was
completed by using SPSS.
Results
The gender of participants with LHNP was 6
male, 3 female; mean age was 58 ± 6,57 years; height was
170,33±8,96 cm; weight was 84,66±4,61 kilograms. There
were correlations between in the balance related
parameters (p <.05). There were correlations between in
the gait characteristics (p<.05). There were correlations
between time on each foot and lateral postural sway at
perturbed surface(p=.005).There were correlations
between: forward stability limit and average right step
length (p=.042), right step length variation (p=.008), left
step length (p=.005), left step length variation (p<.008);
backward stability limit and average left step length
(p=.015), left step length variation (p=.05); left stability
limit and and average right step length (p=.042) and left
(p=.005) step lengths; right stability limit and average left
step length (p=.019). In other words, the balance scores in
statically and dynamic conditions were correlate with the
gait stability.
Discussion
The pilot study showed that the strong limits of
stability requires long step lengths and low lateral
postural sway is necessary to improve the percentile of
time on foot while walking in individuals with Lumbar
Herniation Nucleus Pulposus.
nd

th

Huang et al implied that individuals with LHNP
had greater variability in pelvic movements; expecially
rotational components of gait; and harmony between
pelvis and thorax motion decreased (12). Lamoth et al.
(13) also investigated the movements between pelvis and
thorax and results of Lamoth study was in accordance
with the Huang et al study (12) and other previous
studies (14,15). Leinonen et al. showed that
impaired lumbar proprioception and postural
control in sciatica patients (10) and Radebold et al. also
demonstrate that impaired postural control of the lumbar
spine is associated with delayed muscle response times in
patients with chronic idiopathic low back pain (11).
Although there were various studies investigated the
factors effecting the gait stability or the postural stability
in individuals with LHNP, there were no study to discuss
present results. Present study demonstrate that large
stability limits were necessary to maintain the gait
stability.
There were limitations in present study. The
study was performed with small sample size and pain in
participants was not questioned. Also learning effect
period was not account for computerized balance
evaluation system.
In conclusion; postural stability and gait have
substantial impact on each other and gait quality depends
on qualified combination of determinants of dynamic
balance.
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Kinetic analysis of ground reaction forces in young
adults during stepping over obstacles and level walking
Cüneyt Bozer, Bülent Sabri Cığalı
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim
Dalı, Balkan Yerleşkesi, Edirne, Türkiye
AIM: In daily life, we encounter obstacles which constrain
us to alter normal gait. Our objective is to evaluate the
extent to which gait kinetics change during stepping over
obstacles and level walking.
Design and setting: Comparative study with experimental
design of single-group repeated measurements, at Motion
Analysis Laboratory, Department of Anatomy, Faculty of
Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey.
METHODS: 30 healthy volunteers (15 females, 15 males)
with a mean age of 19,8 years participated in this study.

“Zebris Force Measurement System” was used for
measurements. Participants were asked to step over a 0
cm height, 2,5 cm depth adhesive tape and 2 cm height, 10
cm depth wooden doorstep model. In stepping over
obstacles, the Ground Reaction Forces (GRF) values of the
leading foot were compared with each other and also with
level walking.
RESULTS: In stepping over obstacles, the time needed for
reaching the maximum GRF in heel and middle foot
regions was shorter than in level walking. Besides, the
maximum GRF in heel region during stepping over the
doorstep was significantly higher than the maximum GRF
measured in level walking.
CONCLUSIONS: As the height and depth of the obstacle
increased, the GRF which the leading limb is exposed in
stepping over obstacles increased and the time needed for
reaching the maximum GRF decreased particularly in
phases of initial contact and loading response, with
respect to level walking. The results suggest that a
walkway with obstacles of 2 cm height and 10 cm depth
may contribute to initiating a trip, stumble or fall since the
GRF are significantly altered with these conditions.
Keywords: ground reaction force, obstacle, tripping,
young adult
Introduction
The human foot is a complex multi-articular
mechanical structure consisting of bones, joints and soft
tissues, playing an extremely important role in the
biomechanical function of the lower extremity and is
controlled by both intrinsic and extrinsic muscles. It
provides support and balance during standing and
stabilises the body during gait. The foot is the end part of
the lower kinetic chain that opposes external resistance
and must also be relatively compliant to cope with
uneven ground, both bare and shod, while maintaining its
functional integrity.
During gait, the foot is exposed to ground
reaction forces (GRF) while the body is carried to various
directions in various ways. Measurement of these forces
with respect to time provides an objective basis for
analyzing the interaction of the subject and walkway
surface (1-3,13).
Rarely is the path of walking perfectly level and
clear. Commonly, during walking a person is confronted
with a course consisting of obstacles of various heights,
widths, depths and compositions like water, mud,
drainage, sidewalks, stairs, doorsteps etc. This study is
performed to investigate the effect of obstacles that are
frequently encountered in daily life to the GRF,
considering with level walking.
Furthermore, since falling represents a major
problem for the elderly and since we have experienced
tripping over obstacles with our leading limbs, we
planned to examine the GRF exposed to the leading limb
of young healthy adults when crossing obstacles to obtain
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baseline data before proceeding to such studies on
different age groups and patients.
Materials and methods
A total of 30 able-bodied young adult subjects (15
males, 15 females) between 18 and 23 ages participated in
this study (Table 1). The Medical Ethical Committee of
Trakya University Faculty of Medicine Hospital approved
the study and the subjects signed an informed consent.
Zebris Force Measurement System© was used
to obtain the GRF values during gait. The compatible
“Wingait©” program was used to monitorize and convert
the data in numerical values.
Table 1. Means and standard deviations of demographic
variables
Age
Height
Weight
Gender
(year ±sd)
(cm ±sd)
(kg ±sd)
Male
20,1±1,4
174±6,3
69±9,1
Female
19,5±0,8
163±5,9
54±5,6

Figure 2. Wooden doorstep

Data from heel [1], midfoot [2], forefoot lateral
side [3], and forefoot medial side [4] were recorded
separately in the same steps. The heel was from 0% to
Participants were asked to step over a 0 cm
30% and midfoot from 30% to 60% to foot length. The
height, 2,5 cm depth adhesive tape and 2 cm height, 10 cm forefoot was from 60% to 100% and this part was divided
depth wooden doorstep model (Figure 1,2). Subjects
into the lateral and medial forefoot regions equally
walked on an 8 m path in the Motion Analysis Laboratory (Figure 3). Each of these areas is represented with a time
of Department of Anatomy. In stepping over obstacles,
versus force graphic in the report paper. The peak forces
the GRF values of the leading foot were compared with
(Fmax1, Fmax2, Fmax3, and Fmax4) are the maximum
each other and also with level walking.
force values normalized by dividing by body weight in
each corresponding area. The unit is Newton/kilogram
(N/kg). The time between reaching the peak force and
initial contact in each corresponding area (Tmax1, Tmax2,
Tmax3, and Tmax4) were recorded for every step in
milliseconds (ms).

Figure 1. Adhesive tape
Subjects wore boot-like designed flat shoes of
Zebris© with insole-mats inserted in the soles. Subjects
were asked to first walk at their natural cadence and then
step over the obstacles which are 0 cm height from the
ground (adhesive tape) and 2 cm height (doorstep), across
the 8 m long gait laboratory walkway. They were not
asked to restrict their movement, including arm swing.
After a few trials of familiarization, five successful trials
were obtained for each of the walking conditions and the
ground reaction forces were recorded from both sides by
Zebris 3D Motion Analysis System©.

Figure 3. Foot regions
Statistical analysis
Descriptive statistics were calculated for
accordance to normal distribution. It is tested with a One–
Sample Kolmogorov–Smirnov test. The statistics were
compared with the use of a one-way analysis of variance
(ANOVA) and a post-hoc Bonferroni t test. ANOVA was
used to see if there are differences between level walking,
stepping over 0 cm and stepping over a doorstep.
Bonferroni t test was used for evaluation of differences
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between the walks. Significance level was set at p<0.05.
STATISTICA AXA software (serial number
AXA507C775506FAN3) belonging to Trakya University
was used for statistical analysis.
Results
All subjects adapted their gait easily and
naturally to the obstacles. None of them showed any
difficulties in performing the task. The results are given
in tables (Table 2-4). Statistically significant differences
are marked in bold (p<0.05).
Table 2. Comparison of level walking with stepping over
the adhesive tape.
Test
Stepping
Level
over the
p
walking
adhesive
Variables
(n=40)
tape
(X±SS)
(n=40)
(X±SS)
FMAX1
5,11 ± 0,9
5,48 ± 1,01
0,079
TMAX1
0,19 ± 0,04
0,14 ± 0,05
0,000
FMAX2
0,99 ± 0,36
1,16 ± 0,54
0,121
TMAX2
0,42 ± 0,13
0,35 ± 0,12
0,011
FMAX3
2,94 ± 0,9
2,79 ± 1,12
0,459
TMAX3
0,59 ± 0,07
0,59 ± 0,08
0,770
FMAX4
2,6 ± 0,88
2,52 ± 0,95
0,553
TMAX4
0,61 ± 0,06
0,61 ± 0,08
0,744

Table 3. Comparison of level walking with stepping over
the doorstep.
Test
Stepping
Level
over the
p
walking
Variables
doorstep
(n=40)
(n=40)
(X±SS)
(X±SS)
FMAX1
5,11 ± 0,9
5,73 ± 0,98
0,007
TMAX1
0,19 ± 0,04
0,14 ± 0,04
0,000
FMAX2
0,99 ± 0,36
1,18 ± 0,55
0,073
TMAX2
0,42 ± 0,13
0,35 ± 0,14
0,023
FMAX3
2,94 ± 0,9
2,74 ± 0,99
0,326
TMAX3
0,59 ± 0,07
0,6 ± 0,08
0,507
FMAX4
2,6 ± 0,88
2,65 ± 0,96
0,987
TMAX4
0,61 ± 0,06
0,62 ± 0,07
0,435
Discussion
As the height and width of the obstacle
increased, the GRF that is exposed to the leading foot in
initial contact and loading phases increased significantly.
So, higher GRF is exposed to body in shorter time while
stepping over the obstacles. Chou et al., Chen et al. and
Begg et al. also reported higher GRF and moments in the
leading limb while stepping over the obstacles (4-6).

Table 4. Comparison of stepping over the adhesive tape
with stepping over the doorstep.
Test
Stepping
Stepping
over the
over the
p
adhesive
Variables
doorstep
tape
(n=40)
(n=40)
(X±SS)
(X±SS)
FMAX1
5,48 ± 1,01
5,73 ± 0,98
0,143
TMAX1
0,14 ± 0,05
0,14 ± 0,04
0,585
FMAX2
1,16 ± 0,54
1,18 ± 0,55
0,829
TMAX2
0,35 ± 0,12
0,35 ± 0,14
0,884
FMAX3
2,79 ± 1,12
2,74 ± 0,99
0,801
TMAX3
0,59 ± 0,08
0,6 ± 0,08
0,694
FMAX4
2,52 ± 0,95
2,65 ± 0,96
0,553
TMAX4
0,61 ± 0,08
0,62 ± 0,07
0,611
Begg et al. observed that the lead foot exerted
greater force during the loading phase and the time to
force maximum of leading foot was decreased as the
height of the obstacle increased. They did not report any
differences in the mid and terminal stance phases (6).
Their findings are consistent with this study’s results
except the exposure of higher GRF to leading limb in
loading phase. Again, Begg et al reported that obstacle
clearance by the lead limb involved greater vertical centre
of mass acceleration compared with the trail limb. Greater
acceleration provided increased upward bias to both the
centre of mass and the leading limb in order to clear the
obstacle. This observation has also been made by Patla
and Rietdyk and they described this process as “hip
hiking” of the leading limb (6,9). Chen et al reported, for
the leading limb, with increasing obstacle height the hip
abductor and internal rotator crossing moments tended to
accelerate the centre of body mass (COM) upward while
the body was moving forward. Armand et al reported
that rotational work done at the hip joint following limb
elevation is critical for stable landing of the leading limb
stepping over the obstacle. These suggestions support the
higher GRF exposure of the leading limb particularly
during the loading phase while stepping over the
obstacles in this study (5-7).
Begg et al found that subjects increased their
average step length when walking over the dual force
platform system. And they have thought that the space
between the force platforms might be perceived as a
psychological obstacle to step across (6). Chen et al also
observed the same increase in subjects’ step lengths when
stepping across a zero height obstacle in the form of tape
stuck to the floor. These findings indicated that stepping
over obstacles demanded increased vertical and anteriorposterior push-off forces (8).
In general, to increase the step length is
accepted as a strategy for not to trip when stepping over
an obstacle and to provide the trailing limb step over the
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obstacle without tripping. This strategy produces higher
joint motions and moments, as a result higher GRF in the
leading limb when stepping over obstacles with respect to
unobstructed walking.
Previous studies have shown that stepping
over obstacles may be a challenging task (10). Tripping
over obstacles is the most frequently mentioned causes of
falls (11,12). The gait analysis systems have been used in
many previous works to provide clinical indices for
monitoring the progress of young and elderly people to
quantify their gait deviations (4-8,10-15).
Within the limitations of the study, the
following conclusions are drawn. Significant differences
were found in GRF and temporal parameters between
level walking and obstacle crossing. There are changed
GRF exposures to the limbs in initial contact and loading
phases of gait associated with the height of the obstacles.
It suggests the changes in the joint motions and moments
when stepping over an obstacle, which is likely contribute
to our understanding of the successful negotiation of
obstacles and the prevention of injuries in locomotion.
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[Abstract:0330]
The impact of obesity in patients undergoing coronary
artery bypass surgery
Orkut Guclu
Department of Cardiovascular Surgery, Trakya
University, Edirne, Turkey
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
AIM: Body fat content is defined by body mass index
(BMI) as a measure of body fat accumulation. It is known
to be a major risk factor for diabetes mellitus,
hypertension and coronary artery disease. Obesity is a
preventable but growing global health problem that
affects approximately 35% of developed countries'
societies. BMI is the one that reflects body fat content the
best as it defines it as having a BMI of 30 and above. We
investigated the effect of increasing BMI on in-hospital
mortality and morbidity after coronary artery bypass
graft (CABG) surgery.
METHODS: Between January 2015 and December 2017,
medical records of 564 patients (378 males, 186 females;
mean age 62.8 years; range 41 to 82 years) who underwent
CABG in our clinic were retrospectively analyzed. The
patients were divided into three groups according to their
BMI (kg/m2) values. Obesity was defined as a BMI of ≥30
kg/m2. Groups were compared in terms of morbidity
parameters including bleeding, respiratory, renal,
neurological and sternal complications and in-hospital
mortality.
RESULTS: Obesity was associated with increased diabetes
prevalence and use of bronchodilator. The incidence of
postoperative prolonged ventilation, bronchodilator use,
leg wound infection, sternal dehiscence and development
of new-onset atrial fibrillation was significantly higher in
obese (Group 3) patients. In contrast, need for blood
transfusions and revision for bleeding as well as
gastrointestinal complications, were significantly higher
in underweight patients (Group 1).
CONCLUSION: As the obesity rate increased, there was
an increase in the number of obese patients undergoing
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open heart surgery. There was no effect of BMI on early
postoperative mortality after CABG surgery. However, in
terms of morbidity, postoperative hemorrhage and
bleeding revision increased in low-weight patients, while
obesity increased the frequency of sternal dehiscence,
wound infections and atrial fibrillation.
Keywords: obesity, coronary bypass, morbidity
[Abstract:0333]
Ocak 2016 - Ocak 2017 arasında Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Sigara Bırakma
Polikliniği'ne Başvurmuş Olan Hastalarının Geriye
Dönük Olarak İncelenmesi
Feyzanur Erdem , Merve Altun , Erva Üçüncü , Seçil
Arıca , Halime Dilber Kiraz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı,
İstanbul
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği
Anabilim Dalı, İstanbul
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düşük bulundu (p<0,001). Hasta olunca sigara içenlerin,
günün ilk beş dakikasında sigara içme oranı anlamlı
olarak yüksek saptandı (p=0,007). Kullanılan ilaç
gruplarının sigara bırakma oranına etkilerine
bakıldığında iki ilaç grubu arasında anlamlı bir fark
saptanmadı.
SONUÇ: Sigara bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de önemli bir sorun teşkil etmektedir. Sigara
bırakma poliklinikleri hastaların sigara bırakma
durumuna olumlu olarak katkıda bulunuyor olsa da uzun
dönem takiplerde başarı oranının gerilediği
görülmektedir, bu hastaların uzun süreli takiplere
çağırılması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: sigara, aile, hekimliği, bağımlılık
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AMAÇ: Bu çalışmada Haseki Aile Hekimliği Sigara
Bırakma Polikliniğine başvuran hastaların sigarayı
bırakma durumları ve bırakmada etkili olan faktörlerin
araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Araştırmaya Ocak 2016-Ocak 2017 tarihleri
arasında Sigara Bırakma Polikliniğine başvurmuş olup
tedavi almış olan 152 hasta alındı, poliklinikte kullanılmış
olan anketler ve kontrol muayene anamnezleri geriye
yönelik olarak incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya Ocak 2016 - Ocak 2017 tarihleri
arasında Haseki Aile Hekimliği Sigara Bırakma
Polikliniğine başvurmuş olan 152 kişi alındı, bu kişilerden
%36,8’i erkek ve %63,2’si kadındı. Katılımcıların yaş
ortalaması 37,7±11yıl idi. Evde sigara içilen kişilerin sayısı
78 (%52,7) idi. İşyerinde kapalı ortamda sigara içilme
oranı %59 idi. Katılıcımların %78,4 ünün sigarayı bırakma
nedeni olarak sağlıklı yaşam kaygısı idi. Sigara içme
alışkanlıkları sorgulandığında katılımcıların günde içilen
ortalama sigara sayısı 25,7±10,6, sigaraya başlama yaşı
17±4,3 yıl olup; sigarayı bırakmayı deneme sayısı
ortalama 2,4 kez ve deneme sonrası karşılaşılan
zorluklardan en sık karşılaşılanlar; aşırı sigara içme isteği
ve sinirlilik durumu idi. Katılımcıların fagerström nikotin
bağımlılık test skoru ortalaması 6,2±2,3 idi. Seçilen
hastaların üç aylık kontrole geldiklerinde sigarayı
bırakmış olma oranı %67,7 olarak bulunmuşken, bir yıllık
kontrollerde bu oran %34’lere gerilemekteydi.
Katılımcılardan evde sigara içilen kişilerde, evde sigara
içmeyenlere göre günlük içilen sigara adeti istatiksel
olarak anlamlı olarak yüksek saptandı. (p=0,025) Günde
içilen ortalama sigara sayısı ile sigara bırakma durumu
arasında anlamlı fark bulunamamışken, içilen sigara
sayısı arttıkça sigara bırakma başarısı anlamlı olarak

Tütün kullanımı 20.yüzyılda dünyada yüz milyon
kişiyi öldürmüş olup, 21.yüzyılda bu rakamın bir milyara
çıkacağı tahmin edilmektedir. Tam anlamıyla korunabilir
olan bu salgını tersine çevirmek tüm dünyada halk sağlığı
ve politika liderlerinin birincil önceliği olmalıdır.
Tütün bağımlılığı ile mücadelede başta dünya
sağlık örgütü olmak üzere tüm sağlık kuruluşları
tarafından çeşitli politikalar üretilmektedir. MPOWER
hareketi de DSÖ(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından
oluşturulmuş olup, Türkiye dahil birçok ülkede
uygulanmaktadır. Kısaca MPOWER hareketi,
M:monitoring-salgını ve koruyucu politikaları titizlikle
takip etmek, P:protecting-toplumu pasif sigara dumanı
etkilerinden korumak, O:offer-sigarayı bırakmak
isteyenlere yardım etmek, W: warning–herkesi sigaranın
tehlikeleri konusunda uyarmak, E:enforcing–reklam,
tanıtım ve sponsorluğu yasaklamak, R:raising–vergileri
ve fiyatı arttırmaktır. Bu politikaların sigara kullanımını
azalttığı kanıtlanmıştır. Türkiye MPOWER hareketinin
tüm maddelerini hızla kabul edip uygulamaya koyan
ülkelerin başındadır.
MPOWER politikalarından biri olan sigara
bırakmak isteyenlere yardım etmek olup, sigara bırakma
poliklinikleri de bu amaçla hizmet etmektedir. Haseki
EAH Aile Hekimliği Sigara Bırakma Polikliniğimizin
çalışma düzenine bakacak olursak; haftada bir gün, her
hastaya yarım saat ayrılacak şekilde her hastadan ayrıntılı
anamnez alınıyor; kan tetkikleri, akciğer filmi ve solunum
fonksiyon testi istenerek her hastayla motivasyon
görüşmesi yapılıyor; hastayla beraber sigara bırakma
günü ve sigara bırakma hediyesi kararlaştırılıyor ;
farmakolojik tedavi başlanıyor ve hastalar başta 15 gün
sonra olmak üzere aylık kontrollere çağırılıyor. Bizler de
çalışmamızda ocak 2017- ocak 2018 arasında
polikliniğimize başvurmuş olan 152 hastayı geriye dönük
olarak inceledik.
Bulgularımızda sosyodemografik veriler
incelendiğinde başvuranların yaş ortalaması 37,7 idi,
başvuranların çoğunluğu kadındı, başvuranların %64,5’i
evliydi. Başvurma nedenleri sorgulandığında en çok
söylenen %78,4 oranında sağlık kaygısı idi. Günde içilen
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ortalama sigara sayısı 25,7 olup günlük sigara adeti
arttıkça sigara bırakma durumu anlamlı olarak
azalıyordu. Sigaraya başlama yaşı ortalama 17, toplam
sigara içme yılı ortalama 29,1, sigarayı bırakma deneme
sayısı 7,6 kez, en uzun bırakma süresi 175,2 gün olup bu
faktörler ile sigara bırakma durumu arasında anlamlı
ilişki saptanmamıştır. Sigarayı bırakma durumunda
karşılaşılan zorluklar incelendiğinde en sık karşılaşılanlar
stres ve aşırı sigara içme isteği olup, sigara içmeyi
tetikleyen faktörlerden en sık söylenen yine stres olarak
karşımıza çıkmıştır. Sigarayı bırakma durumu
incelendiğinde 3.ayda %67,7 olan oran, 1 yıl sonunda
%34’lere gerilemekteydi. Verdiğimiz farmakolojik
tedavilerin başarı oranlarına bakıldığında,
polikliniğimizde uyguladığımız bupropion ve vareniklin
tedavileri arasında sigara bırakma başarısı açısından
anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Çalışmamızda evde sigara içen kişilerin sigara
bırakma başarılarının düşük olduğu belirlenmiştir, bu
açıdan bu durumda olan hastalara aile
terapileri/arkadaşlarla beraber sigara bırakma girişimleri
önerilebilir. Çalışmamızda sigara içmeyi tetikleyici faktör
olarak %52,0 oranında “stres” söylenmiş olup , Balbay ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da %67 oranında
söylenmiştir. Sigara bırakma durumunda en sık
karşılaşılan zorluk sorulduğunda da stres, gerginlik,
sinirlilik %50,4 oranında söylenmiş olup, Demir ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada da ilk sırada
söylenmiştir. Stresli ve gergin ruh halinin hem sigara
içme, hem sigara bırakma durumunda önemli olduğu
ortada olup hastalara psikolojik anlamda da destek
olunması gerektiği ortadadır.
Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar
doğrultusunda sigara bırakma polikliniklerinin hastaların
bağımlılıktan kurtulma durumuna yardımcı olduğu
görülmektedir, ancak uzun süreli takip ve tedavilerin
önemli olduğu ortadadır. Birinci basamak hekimleri başta
olmak üzere tüm hekimler özellikle eski sigara içicisi olan
hastaların sigara hikayesini sorgulamalı ve uzun dönem
takip etmelidir. Etrafında sigara içicisi olan hastaların
grup/aile tedavisi almalarının uygun olacağını
düşünmekteyiz. Sigara içmeyi tetiklemesi ve bırakma
durumunda ortaya çıkması açısından stres önemli bir
faktör olup , hastaların anksiyetesini azaltmak ve
hastalara psikolojik destekte bulunmak da sigara bırakma
başarısını etkilemekte olup çok önemlidir.
[Abstract:0334]
18-70 yaş kadınlarda meme kanseri riski
değerlendirilmesi
Halime Dilber BALCI, Dilek TOPRAK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği
Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Meme kanseri, kadınlarda görülen tüm
kanserlerin birinci sırasında olup %30’unu
oluşturmaktadır. Bu nedenle bir çok ülkede olduğu gibi
ülkemizde de kanser tarama programı vardır. Tarama
programlarının dışında riskli hastaların belirlenmesi ve
tetkik edilmesinin erken teşhis ve tedavi açısından önemi
büyüktür. Bu nedenle çalışmamızda 18-70 yaş arası
kadınların meme kanseri risk faktörlerini ve tetkik
durumları değerlendirdik.
YÖNTEM: Haziran 2017’den itibaren SBÜ Dışkapı
Yıldırım Beyazıt ve Şişli Hamidiye Etfal EAH Aile
Hekimliği Polikliniklerine başvuran 18-70 yaş arası
kadınlardan çalışmaya katılmayı kabul eden 300 kadın
çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara yüz yüze sorgulama
yöntemi uygulanarak sosyodemografik özellikler, meme
kanseri risk düzeyi (Meme Kanseri Riskinin
Değerlendirilmesi Formu) ve tetkik durumları
değerlendiren anket uygulandı. T-testi, ki-kare testleri
kullanılarak verilerin analizleri yapıldı; p≤0,05 anlamlı
olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 300 kadının yaş
ortalaması 38,99(±13,26) idi ve yaşla birlikte risk düzeyi
anlamlı şekilde artmaktaydı(p=0,001). Katılımcıların
%93,7(n=281)’si düşük risk grubundaydı. Eğitim düzeyi,
doğum kontrol hapı kullanımı, hormon tedavisi kullanımı
ve göğüs bölgesine ışın tedavisi ile risk düzeyi arasında
anlamlı ilişki bulundu (p=0,001, p=0,001, p=0,015,
p<0,001). Klinik meme muayenesi oranı %30,7 (n=92)
iken, risk düzeyiyle anlamlı şekilde artmaktaydı
(p=0,003). Kendi kendine meme muayenesi en az 1 kere
yapma oranı%71,3 (n=214) iken, klinik meme muayenesi
ve mamografi yaptırma ile anlamlı şekilde artmaktaydı
(p=0,001, p=0,04).
SONUÇ: Çalışmamızda her 100 kadından yaklaşık 7’sinin
yüksek riskli olduğu saptandı. Bu nedenle koruma
hizmeti veren başta aile hekimliklerinde tarama
programlarının dışında olan hastaların da risklerinin
değerlendirilmesi ve tetkik edilmesinin gerektiğini
düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: meme kanseri, risk, tarama
Amaç
Meme kanseri dünyada kadınlar arasında en sık
görülen malign tümör olup, kadınlarda görülen tüm
kanserlerin yaklaşık %30’unu oluşturmaktadır. 2014 yılı
Türkiye Kanser İstatistiklerine bakıldığında, kadınlarda
en sık görülen meme kanseri, her 4 kadın kanserinden
birisi olmaya devam etmektedir. Ülkemizde meme
kanseri tanısı alan kadınların %44,5’i 50-69 yaş arasında
olduğu, %40,4 ünün ise 25-49 yaş aralığında yer aldığı
görülmektedir. Meme kanseri evreleri incelendiğinde veri
tabanında yer alan invaziv vakaların %11,1’i uzak
evrededir Bir yıl içinde yaklaşık 17.000 kadına meme
kanseri teşhisi konulmuştur. Yapılan çalışmalara göre
meme kanseri taramalarında etkili olduğu bilinen
yöntemler kendi kendine meme muayenesi, klinik meme
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muayenesi, ve mamografidir. Ülkemizde yöntem olarak
belirtilen iki yılda bir uygulanacak mamografi ile
taramadır. Asıl tarama yöntemi mamografi olmakla
birlikte, mamografinin etkinliğini arttırmak amacıyla
taramaya katılan her kadına klinik meme muayenesi de
yapılmalıdır. Hedef popülasyon olarak kadınlarda 40
yaşında başlayacak ve 69 yaşında bitecek olan toplum
tabanlı tarama olarak belirtilmiştir. Ayrıca toplumda
farkındalık yaratmak amacıyla 20 yaşından sonra her
kadına kendi kendine meme muayenesi yapmaları için
danışmanlık hizmeti verilmelidir. Meme kanseri risk
düzeyi belirlenmesi ile birlikte göğüs bölgesine ışın
tedavisi alma, menopoz sonrasında hormon tedavisi
alma, aşırı alkol tüketme, emzirmeme, obezite gibi meme
kanseriyle ilgili ortalama/düşük derecede risk oluşturan
faktörleri ve meme kanseri tarama yöntemlerini
sorgulamayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Haziran 2017’den itibaren SBÜ Dışkapı Yıldırım
Beyazıt EAH ve Şişli Hamidiye Etfal EAH Aile Hekimliği
Polikliniklerine başvuran 18-70 yaş arası kadınlardan
çalışmaya katılmayı kabul eden 300 kişi çalışmaya dahil
edildi. Anket sorularına cevap vermeye engel oluşturacak
dil sorunu veya psikiyatrik problemi olmanlar, erkek
cinsiyette olanlar çalışmadan hariç tutuldu. Katılımcılara
yüz yüze anket yöntemi uygulanarak sosyodemografik
özellikleri, meme kanseri risk düzeyleri (Meme Kanseri
Riskinin Değerlendirilmesi Formu), meme kanseri ile
ilişkili risk faktörleri ve tarama yöntemlerini
değerlendiren sorular yöneltildi. Meme Kanseri Riskinin
Değerlendirilmesi Formu; meme kanseri riskini
belirlemek amacıyla kullanılan yöntemlerden biri olup
Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberinde yer alan,
Sağlık Bakanlığı’nın kabul ettiği ve kullanımını önerdiği
bir formdur.Toplam 6 sorudan oluşur, bireyler soruya
bağlı olarak 10-300 arasında puan alır. En yüksek puan
775’tir. Bütün soruların yanıtlarına karşılık gelen toplam
puana göre;
•
200 Puan altı: Düşük risk
•
201- 300 Puan: Orta Risk
•
301- 400 Puan: Yüksek Risk
•
400 ve Üstü Puan: En yüksek risk olarak
sınıflandırıldı.
Kategorik değişkenlerin gruplar arasındaki
oranları “Ki Kare Analizi” ile test edildi. Koşulların
sağlanamadığı durumlarda “Monte Carlo Simulasyonu”
kullanılarak verilerin analizleri yapıldı; p≤0,05 anlamlı
olarak kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya katılan 300 bireyin yaş ortalaması
38,99 (±13,26) idi ve yaşla birlikte risk düzeyi anlamlı
şekilde artmaktaydı(p=0,001). Katılımcıların Beden-Kitle
İndekslerine bakıldığında, %53’ü (n=159) şişman,
%4’ü(n=12) zayıf olarak saptandı. Eğitim durumlarına
göre katılımcıların %6’sı (n=18) hiç eğitim almamış,

%42,7’si (n=128) üniversite ve üzeri eğitim görmüştür.
Katılımcıların %29’u (n=87) bekar, %71’i (n=213) evli idi.
Katılımcıların %93,7 (n=281)’si düşük risk grubundaydı.
Eğitim düzeyi, doğum kontrol hapı kullanımı, hormon
tedavisi kullanımı ve göğüs bölgesine ışın tedavisi ile risk
düzeyi arasında anlamlı ilişki bulundu (p=0,001, p=0,001,
p=0,015, p<0,001). Gelir düzeyi, BKİ, sigara, kişisel ve
ailesel kanser öyküsü ile meme kanseri risk düzeyi
arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05). En az 6 ay
emzirme oranı %92,6 (n=188) idi. Klinik meme muayenesi
oranı %30,7 (n=92) iken, risk düzeyiyle anlamlı şekilde
artmaktaydı (p=0,003). Kendi kendine meme muayenesi
en az 1 kere yapma oranı %71,3 (n=214) iken, klinik meme
muayenesi ve mamografi yaptırma ile anlamlı şekilde
artmaktaydı (p=0,001, p=0,04).
Sonuç
Çalışmamızda her 100 kadından yaklaşık 7’sinin
yüksek riskli olduğu, risk düzeyinin yaş, eğitim düzeyi,
kişisel ve ailesel meme kanseri öyküsü, ilk doğum yaşı,
menstruasyon başlama yaşı, doğum kontrol hapı
kullanımı, hormon tedavisi kullanımı, göğüs bölgesine
ışın tedavisi ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu görüldü.
Sigara, gelir düzeyi, BKİ yüksekliği, kişisel ve ailesel
kanser öyküsü ile risk puanının arttığı gözlemlendi ancak
bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildi. Klinik meme
muayenesi, kendi kendine meme muayenesi ve
mamografi oranlarının yeterli olmadığı gözlemlenirken
klinik meme muayenesini oranları ile kendi kendine
meme muayenesi ve mamografi oranları arasında anlamlı
bir ilişki saptandı. Birinci basamak sağlık hizmetinde yer
alan Aile Hekimlerinin, birincil, ikincil ve üçüncül
korumada en önemli görevi üstlenmesi, kapsamlı,
bütüncül, kişi merkezli, toplum yönelimli özellikleriyle
gerçekleşmektedir. Bu özellikleriyle meme kanseri risk
faktörleri açısından değiştirilebilir faktörlere müdahale
ederek risk düzeyini azaltmada, yüksek riskli hastaları
tanımada, muayene ve görüntüleme yöntemleri ile tarama
yapmada, takip ve yönlendirmede Aile Hekimliğinin rolü
oldukça önemlidir.
[Abstract:0336]
Geriatrik Populasyonda Karotis Arter Stenozlarında
Endovasküler Tedavi
Yılmaz Önal
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdulhamid Han
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı,
İstanbul
AMAÇ: Semptomatik ve asemptomatik olgularda cerrahi
endarterektominin ciddi karotis darlığı tedavisinde
medikal tedaviden daha üstün olduğu gösterilmiştir.
Endarterektomi, etkili olmasına rağmen, sınırlamalara
sahiptir ve perkütan teknikler endarterektomiyle benzer
sonuçlara sahiptir. 65 yaş üstü hastalarda karotis
stentlemenin sonuçlarını değerlendirdik.
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YÖNTEM: Çalışmaya 2017 Ocak-2017 Aralık tarihleri
arasında Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim
Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji bölümünde
karotis stentleme işlemi yapılan 65 yaş üstü 36 hasta
dahil edildi.
BULGULAR: Hastaların işlemden önce ve sonra bağımsız
nörolojik muayeneleri ve 6 ay sonra serebral
anjiyografileri yapıldı. Prosedür sırasında filtre kullanıldı,
hiçbir hastada stroke gelişmedi. 1 hasta stent sonrası
balon dilatasyon yapılırken asistole girdi ancak düzeldi. 1
hastada takipte stentte hafif deformasyon ve restenoz
geliştiği için tekrar balon yapıldı.
SONUÇ: Yüksek riskli hasta grubunda, perkütan karotis
anjiyoplastisi ve stent uygulaması düşük restenoz ve
tekrarlama oranları ile yapılabilen cerrahiye göre çok
daha az invaziv bir yöntemdir.
Anahtar kelimeler: Karotis arter, stent, karotis
endarterektomi

Karotis Darlıkları
Karotis arter darlığı = inme, dolayısıyla karotis
darlığı tedavisi iskemik inmeyi ve buna bağlı ölümleri
önleme amacını taşır
Şu an genel sağlık harcamalarının %6’sı
(KAH’dan fazla)
700.000 inme/yıl
ABD’de 3.en sık ölüm nedeni
Risk faktörleri koroner ile aynı
Tüm inmelerin yaklaşık %25’inden sorumlu
Tanı Yöntemleri
Doppler USG
Uygulama kolaylığı
Kontrast madde yok
Darlık dışında plak yapısı (yumuşak, fibrotik,
kalsifik?)
Tecrübe

Giriş
İnme, gelişmiş dünyada özellikle geriatrik
populasyonda ölüm ve sakatlığın ana nedenidir ve karotis
arter stenozu, iskemik inmenin ana nedenlerinden biridir.
Karotid endarterektomi (KEA) erken (prosedürel) bazı
risklere sahiptir ancak hem semptomatik (yakın zamanda
inme ya da geçici iskemik atak geçiren hastalarda) hem de
asemptomatik hastalarda etkili bir uzun süreli inme
önleme tedavisidir. Karotis arter stentleme (KAS) daha
daha az invaziv diğer bir tedavi yöntemi olup iki
prosedürün asemptomatik hastalarda prosedürel
inme/ölüm risklerinde belirgin bir fark yoktur. Karotid
arter stentleme, 2 büyük ABD randomize klinik çalışması,
14 uzman dernek tarafından onaylanmış 2 multispecialty
kılavuz belgesinin gösterdiği gibi, karotis endarterektomi
ile klinik olarak denk bir tedavi yöntemidir. İki tedavide 4
yıllık takipte inme, ölüm ve miyokard enfarktüsü (MI)
açısından fark bulunmamaktadır. Gelecekte daha az
invazif KAS revaskülarizasyon gerektiren hastalarda daha
invaziv KEA'nın yerini büyük ihtimalle alacaktir.
Geriatrik populasyonda, internal karotis arterin
aterosklerotik lezyonu tüm iskemik inmelerin veya geçici
iskemik atakların (TIA'lar) %10-20'sinden sorumlu
olabilir. Büyük ölçekli randomize çalışmalar,
semptomatik ve daha az derecede asemptomatik karotid
arter hastalığı olan hastalarda medikal tedavi karotid
endarterektomi ve stentlemenin yararını ortaya
koymuştur. Burda önemli olan nokta özellikle geriatrik
populasyonda, yaşam beklentisi sınırlı olan
populasyonda ya da anestezi alması klinik olarak riskli
grupta cerrahi bir müdahaleden ziyade kasıktan girilerek
yapılan anjiyografi yöntemiyle, hastaya stent takmanın
hastaya çok daha faydalı olabileceğini bilmemiz gerekir.
Bu yüzden hasta seçimi özellikle komorbid hastalıkları ve
ek tıbbi sorunları değerlendirerek hangi tedavinin hastaya
daha faydalı olacağını öngörüp buna göre harket etmemiz
gerekmektedir.

Doppler USG – Plak karekterizasyonu
Tip 1 : daha çok hipoekoik ince ekojenik rim ile
Tip 2 : %50’den fazla hipekoik alan içeren ekojen
plak
Tip 3 : %0’den az hipoekoik alan içeren ekojenik
plak
Tip 4: ekojenik plak
Tip 3 ve 4 homojen plak
Tip 1 ve 2 heterojen plak
BT Anjiografi
3 Boyutlu görüntü, darlığın tam lokalizasyonu
Kontrast madde (nefrotoksisite, alerji)
Kalsifikasyonlar
MR Anjiografi
3 boyutlu görüntü, darlığın lokalizasyonu
Gadolinum daha az nefrotoksik ve allerjik
Zaman alıcı ve pahalı
Darlığı olduğundan fazla gösterebilir*
DSA
Altın standart fakat tanıda şart değil
Darlık derecesi net olarak değerlendirilir
Kontrast madde
İnvaziv
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Darlık derecesinin belirlemesinde NASCET
hesaplaması;
%ICA darlığı = (1 – (en dar ICA çapı/distal
servikal normal ICA çapı) ) x 100
Darlık derecesinin belirlemesinde ECST
hesaplaması;
%ICA darlığı = (1 – (en dar ICA çapı/darlık
yerinde olması beklenen ICA çapı) ) x 100
Tedavi Seçenekleri
Medikal takip
Endarterektomi
Endovasküler tedavi
Best Medical Therapy
ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis)
1995
Sigara bırakılması, Aspirin, Tansiyon Kontrolü
ACST (Asymptomatic Carotid Surgery Trial)2004
Aspirin, Statin, DM kontrolü, HT kontrolünde
multipl ajan, egzersiz
Asemptomatik Hastalar
2011’de yayınlanan 6 ulaslararası guideline’a
rağmen ortak bir konsensus yok.
%70-99 düzeyinde darlığı bulunan hastalarda best
medical therapy ile birlikte endarteroktomi ya da stent
yapılabilir.*
Semptomatik Hastalar
Medikal tedaviye ek olarak endarterektomi ya da
stent yerleştirilmesi
CAS (karotis arter stent) tedavisi endikasyonları:
1) Yüksek bifurkasyon
2) Anestezi yapılamayan komorbid hastalıklı
grup
3) 75 yaşın üzerinde olan hastalar,
4) Karotis endarterektomi sonrası restenoz varlığı,
5) Tandem lezyonlar,
6) Radyoterapi , disseksiyon ve tümöral
lezyonlara sekonder karotis arter stenozu,
7) Eşlik eden kontrolateral karotis oklüzyonu,
8) Karotis arterde disseksiyon varlığı,
9) Önceden geçirilmiş boyun cerrahisi
10) İzole hemisferik şant gerektiren durumlar
Neden stent?
Distal emboli koruma şansı
Tandem lezyon
Komplikasyon idaresi
Minimal invaziv
İşlemde beyin perfüzyonu devam
Sedasyon altında hızlı, kolay uygulanabilir
Düşük kalp krizi riski
CAS Premedikasyon
Minimum 3-5 gün “dual antiplatelet”
kullanılmalı,
Elektif hastada “clopidogrel yükleme” tercih
edilmemeli
Progresif inme (acil CAS): Clopidogrel yükleme- 6
tablet (450mg) + aspirin 300mg

Clopidogrel maksimum plazma
konsantrasyonuna 4 saatte ulaştığı bilinmeli
“Dual antiplatelet” yerini tutan başka
medikasyon yok
Ulaşım yolu (akses) risk analizi;
Inominate arterin aortadaki konumuna göre;
Tip 1: Inominate arter dış körv ile aynı planda
Tip 2: iç ve dış körvden geçen horizontal aks
ortasında
Tip 3:İç körvden geçen horizontal aksın altında
Karotis Stent Teknik
Femoral/aksiller yol
Arkus anjiografi
Selektif olarak CCA ya girilmesi
ECA’ya guide yerleştirilmesi
Sheath veya GK’in distal CCA ya çıkarılması
Emboli koruyucu sistemin açılması
± Lezyonun predilatasyonu
Stent yerleştirilmesi
Stentin post dilatasyonu
Emboli koruyucu sistemin toplanması
Son anjiografi kontrolü
Komplikasyonlar
Nörolojik
Prosedürel
Tromboemboli
Akut stent trombozu
Diseksiyon
Postop
Tromboembolik
Hemorajik
Kardiak
MI
Aritmi
Hipotansiyon
Giriş yeri
Aktik kanama / hematom
Diseksiyon
Psödoanevrizma
Retroperitoneal hematom
Tromboembolik Komplikasyonlara Yönelik Önlemler
Preop efektif ikili antiagregan tedavisi
Akses sağlanırken lezyonun travmatize
edilmemesi
Küçük profilli filtre kullanımı
Kapalı hücre dizaynlı stent kullanımı
Stent içi aspirasyon
Hiperperfüzyon:%0.3-2.7
Neden: Otoregülasyon yetersizliği
Risk Faktörleri
Darlık derecesi ≥ %90
Hipertansiyon
İzole hemisfer
%30 üzeri akut serebral enfarkt varlığı
DM
Yaş, bilateral darlık
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Klinik
İpsilateral baş ağrısı
KB yüksekliği
Fokal nöbet
Bulantı-kusma
Bilinç değişikliği
Önlemler
Stenozun distalinde akut iskemik alan varlığında
stentleme 6-8 hafta sonra uygulanmalı
İzole hemisfer ile birlikte ileri derecede darlıkta
dikkat!!
Malign hipertansiyon varlığında işlem GAA
yapılıp hasta 24 st GAA tutularak yavaş yavaş
uyandırılabilir
Vertebral arter girişimleri
Posterior vertebrobaziler enfarktların major
sebebi aterosklerozdur.
Vertebrozbaziler stroke tüm inmelerin %25’I
Vertigo, baş ağrısı, baş dönmesi, ataksi, disfaji,
disartri, bilinç kaybı, vizüel semptomlar
Vertebrobaziler arter girişimleri
Vertebrobaziler darlıkların doğal seyri hakkında
karotis darlıklarına göre daha az veri
Ancak vertebrobaziler TİA ya da minör stroke
akut fazı (7gün) geçtikten sonra karotisin aksine
tekrarlayan stroke ya da ölüm oranı daha düşük.
Buna rağmen vertebrobaziler sistem semptomları
ile gelen hastada akut dönemde karotise göre enfarkt
gelişme riski daha yüksek.
Arka sistem damarlarına cerrahi erişim zor
Medikal tedavi arka sistem darlıklarında
geleneksel olmakla birlikte randomize kontrollü bir
çalışma yok
Medikal tedavi ile stroke riskinin %13 düzeyinde
azaldığına dair çalışma
Endovasküler girişimlerin güvenli ve efektif
olduğuna dair artan literatür bilgisi
Yine de arka sistemde anjioplasti ya da stent
sonrası takip hakkında az sayıda bilgi
41 hasta (17 baziler, 23 vertebral arter) ile yapılan
çalışmada %95 teknik başarı oranı ile stent sonrası 30
günlük stroke %6.6 olarak raporlanmış
2001’de yayınlanan CAVATAS çalışmasında sayı
az olmakla birlikte vertebral arter darlıklarında
endovasküler tedavinin güvenli olduğu bildirilmiş. Yine
de endovasküler tedavinin sadece medikal tedavi ile
gidilmesine üstünlüğünü gösteren yeterince veri yoktur.
[Abstract:0339]

İstanbul
Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Ana Bilim
Dalı, Tekirdağ
2

--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: Meme kanseri; kadınlarda görülen kanserler
sıralamasında ilk sıradadır. Dünya sağlık örgütünün
verilerine göre yılda 519.000 kadın meme kanseri
nedeniyle ölmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Meme
kanseri tarama programı mevcut olup 84 Kanser Tarama
Merkezi (KETEM) aktif olarak hizmet vermektedir. Bu
çalışmada kadınların meme kanseri tarama sonuçlarını
değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Birimlerimizde kayıtlı taramaya uygun kadın
sayısı 1220 kişiydi. 6 ay süreyle herhangi bir neden ile
birimlerimize başvuran kadınlar Kendi Kendine Meme
Muayenesi (KKMM) yapma durumları sorgulanıp Klinik
Meme Muayenesi(KMM) yapılıp mamografiye
yönlendirildi. 211 kişi bu şekilde taranarak verileri
istatistik programına girilerek uygun yöntemlerle
değerlendirildi. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 50,05±7,33 idi
(min=40, maks=68). KKMM yapanlar 103 (%48,81) kişi idi.
KMM de 130 (%61,61) büyük meme; 5 (%2,36) asimetri; 9
(%4,26) ele gelen kitle saptanmış olup 1 (%0,47) kişide ele
gelen lenf nodu saptandı. Mamografi sonuçlarına göre en
çok C tipi memeye rastlanmıştır (%42,18; n=89). BRADS O
olan 8 kişi olup bu kişilerin muayenesinde yalnızca 1’inde
kitle saptandı. BRADS 4 olan 2 katılımcıdan 1’inde lenf
nodu ve 1’inde kitle saptanırken, BRADS 5 olan 2
katılımcıdan birinde kitle saptandı. Ele gelen kitlesi olan 9
hastalanın 6 (%66,66)’sının mamografi sonucu BRADS 1-2
çıkmış olup ileri tanı yöntemleri için yönlendirildi. KMM
ile elegelen kitlesi olan katılımcılardan 6 kişi KKMM
yapmaktaydı.
SONUÇ: Çalışmamızda meme kanseri taramasında
KKMM; KMM ve Görüntüleme yöntemler beraber
kullanılması tarama başarısını arttıracağını saptadık.
Anahtar kelimeler: meme kanseri, mamografi, kanser
tarama, klinik meme muayenesi, kendi kendine meme
muayenesi
[Abstract:0344]
Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastalarda Bası Yarası Evresi
ve Nötrofil Lenfosit Oranı Arasındaki İlişkinin
Belirlenmesi
Taha Eren, Okcan Basat, Sonay Özdemir
SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği

Kadınlarda Meme Kanseri Tarama Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Güzin Zeren Öztürk , Burçin Yıldırım , Gülşah Ateş , Dilek --NO FULLTEXT AVAILABLE—
Toprak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal AMAÇ: Bu çalışmada evde bakım hizmeti alan ve bası
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği,
yarası tespit edilmiş olan hastalardaki nötrofil/lenfosit
1

1

1

2

1
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oranı (NLO) ile dekübit evresi arasındaki ilişkinin
araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gaziosmanpaşa
Taksim Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Aile
Hekimliği Kliniği’ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri
birimine kayıtlı bası yarasına sahip hastalardan; yaş
aralığı gözetilmeksizin 91 hasta çalışmaya alındı. Çalışma
grubundaki hastaların yaş, cinsiyet, bakıcı ve kronik
hastalık durumu ile kan tetkikleri ve bası yarası evreleri
not edildi. Normallik denetimi Shapiro Wilk testi,
Histogram, Q-Q plot ve box plot grafikleri çizilerek
yapıldı. Veriler ortalama, standart sapma, medyan,
minimum, maksimum, frekans ve yüzde şeklinde verildi.
Yara derecesiyle ilişkili olduğu düşünülen değişkenler
Kruskal Wallis analizi ile karşılaştırıldı. Çoklu
karşılaştırmalar Dunn testi ile yapıldı. Nominal
değişkenler Fisher kesin olasılık testiyle değerlendirildi.
Anlamlılık sınırı p<0,05 ve çift yönlü olarak alındı.
BULGULAR: Araştırmamız için Gaziosmanpaşa Taksim
Eğitim Araştırma Merkezi Aile Hekimliği Kliniği’ne bağlı
evde bakım birimine kayıtlı toplam 91 kişi incelenmiştir.
Çalışmamızda bası yaralarının çoğu Evre 3 olup geri
kalanı sırasıyla Evre 1, Evre 2 ve Evre 4 saptandı.
Çalışmamızda yara evresinin cinsiyete göre dağılımı
incelemesinde istatistiksel anlamda bir fark bulunmadı.
Lökosit, Nötrofil ve NLO değerleriyle yara evresi
arasında doğru orantılı olarak istatistiksel anlamda fark
bulundu. Lenfosit değerlerinde ise yara evresi arttıkça
istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlendi.
Çalışmamızda hastaların yatağa bağımlılık derecesiyle
(tam bağımlı, yarı bağımlı, bağımsız) yara evresi arasında
anlamlı bir ilişki bulunamadı. Hastaların Albumin
düzeylerini yara evrelerine göre kıyaslandığında
istatistiksel olarak anlamlı sonuç ortaya çıktı.
SONUÇ: Maliyet olarak avantajlı ve basit hesaplanabilen
NLO’nun inflamatuvar bir süreç olan bası yaralarında
hastalığın seyrinde yol gösterici olarak kullanılabileceği
hipotezi ile gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen
veriler ışığında yara evresi arttıkça NLO’nun da doğru
orantılı olarak istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttığı
saptanmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda NLO
düzeyindeki değişiklik ile tedaviye yanıt arasındaki
ilişkinin araştırılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: dekübit, evde sağlık hizmetleri,
nötrofil lenfosit oranı
[Abstract:0348]
18 yaş üstü bireylerde Yaşam Kalitelerinin
Değerlendirilmesi
Beray Gelmez Taş, Ömer Şirin, Zeynep Yılmaz
Şişli Etfal EAH, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Sağlık fiziksel ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik
halidir. Hastalıkları değerlendirmede bu nedenle
biyopsikososyal yaklaşımın yeri büyüktür. Günümüzde

hastalıkların tedavisinin yanı sıra hastalıklardan korunma
ve yaşam kalitesinin artırılma çalışmalarına hız
verilmiştir. Yaşam kalitesi kavramı; kişinin yaşadığı
kültür ve değer sistemleri çerçevesinde, amaçları,
beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak
yaşamdaki pozisyonunu algılaması şeklinde tanımlanır.
Bu araştırmada 18 yaş üstü bireylerin yaşam kalitelerini
değerlendirip, etkileyen faktörler tespit etmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmaya 01.11.2017-15.01.2018 tarihleri
arasında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Aile Hekimliği
Polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 18 yaş üstü
bireyler sözlü onamları alındıktan sonra tarafımızdan
hazırlanmış sosyodemeografik bilgilerin yanısıra
WHOQOL-BREF TR’yide içeren anket yüzyüze
sorgulama yöntemi ile sorgulandı. T-testi, ki-kare testleri
kullanılarak verilerin analizleri yapıldı; p≤0,05 anlamlı
olarak kabul edildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 74'ü erkek ve 187'si kadın
olmak üzere toplam 261 birey dahil edildi. Katılımcıların
yaş ortalaması 28,84±8,14 idi. 98'i (%37,5) evli iken; %60,2
(n=157) üniversite mezunuydu. Yaşam kalitesini
belirleyen bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre alanı
skorunda cinsiyete göre anlamlı bir değişiklik saptanmadı
(p>0,05). Eğitim seviyesi yükseldikçe sosyal ve ruhsal
alanda yaşam kalitesi artışı istatistiksel olarak anlamlı
iken (p<0,05), bedensel ve çevresel alanda anlamlı bir
değişiklik saptanmadı (p>0,05). Evli olan bireylerde ise
çevresel alan skorunda anlamlı bir artış olup (p<0,05)
ruhsal, bedensel ve sosyal alanlarda anlamlı bir değişiklik
saptanmadı (p>0,05).
SONUÇ: Eğitim seviyesinin artırılması sosyal ve ruhsal
alan başta olmak üzere yaşam kalitesinin artmasına sebep
olmaktadır. Toplumsal olarak eğitimi seviyesini artırıcı
faaliyetlerin yaşam kalitesinin yanı sıra toplumsal ve
bireysel sağlığı da artıracağını düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: yaşam kalitesi, 18 yaş üstü, whoqol
bref
Giriş
Sağlık fiziksel ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik
halidir. Hastalıkları değerlendirmede bu nedenle
biyopsikososyal yaklaşımın yeri büyüktür. Günümüzde
hastalıkların tedavisinin yanı sıra hastalıklardan korunma
ve yaşam kalitesinin artırılma çalışmalarına hız
verilmiştir. Yaşam kalitesi kavramı; kişinin yaşadığı
kültür ve değer sistemleri çerçevesinde, amaçları,
beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak
yaşamdaki pozisyonunu algılaması şeklinde tanımlanır.
Bu araştırmada 18 yaş üstü bireylerin yaşam kalitelerini
değerlendirip, etkileyen faktörler tespit etmeyi amaçladık.
Method
Çalışmaya 01.11.2017-15.01.2018tarihleri arasında
Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Aile Hekimliği
Polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran 18 yaş
üstübireyler sözlü onamları alındıktan sonra tarafımızdan
hazırlanmış sosyodemeografik bilgilerin yanısıra
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WHOQOL-BREF TR’yi de içeren anket yüz yüze
sorgulama yöntemi ile sorgulandı. T-testi, ki-kare testleri
kullanılarak verilerin analizleri yapıldı; p≤0,05 anlamlı
olarak kabul edildi.
Bulgular
Çalışmamıza 74'ü erkek ve 187'si kadın olmak
üzere toplam 261bireydahil edildi. Katılımcıların yaş
ortalaması 28,84±8,14idi. 98'i (%37,5) evli iken; %60,2
(n=157) üniversite mezunuydu. Yaşam kalitenizi nasıl
buluyorsunuz sorusunu 126 (%48,3) kişi ne iyi ne kötü,
91(%34,9) kişi ise oldukça iyi olarak yanıtladı.
Katılımcılardan %46,4’ü (n121) sağlığından hoşnut idi.
%43,7’si(n=114) yaşamaktan oldukça keyif alıyordu. %
34,1’i (n=89) kendinden çok hoşnut idi. Yaşam kalitesini
belirleyen bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre alanı
skorunda cinsiyete göre anlamlı bir değişiklik saptanmadı
(p>0,05).Eğitim seviyesi yükseldikçe sosyal ve ruhsal
alanda yaşam kalitesi artışı istatistiksel olarak anlamlı
iken (p<0,05), bedensel ve çevresel alanda anlamlı bir
değişiklik saptanmadı (p>0,05). Evli olan bireylerde ise
çevresel alan skorunda anlamlı bir artış olup (p<0,05)
ruhsal, bedensel ve sosyal alanlarda anlamlı bir değişiklik
saptanmadı (p>0,05).
Tartışma
Çalışmamızda yaşam kalitesini belirleyen
bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre alanı skorlarında
cinsiyete göre anlamlı bir değişiklik saptanmadı (p>0,05).
Yaşam kalitesinin değerlendirildiği benzer çalışmalarda
ise erkeklerde yaşam kalitesinin daha iyi olduğu
belirlenmiştir (1-5). Ancak, cinsiyetlere göre yaşam
kalitesi puanlarında farklılık olmadığını belirleyen
çalışmalar da bulunmaktadır (6,7). Kadınların iş hayatı ve
sosyal alanda aktif olarak bulunmaları nedeniyle;
cinsiyete göre yaşam şartlarının eşitlenmeye
başladığından yaşam kalitesi etkilenmemiş olduğu
düşünüldü. Çalışmamızda evli olan bireylerde ise
çevresel alan skorunda anlamlı bir artış olup (p<0,05)
ruhsal, bedensel ve sosyal alanlarda anlamlı bir değişiklik
saptanmadı (p>0,05). Yapılan farklı çalışmalarda da
evliliğin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi olduğu
belirlenmiştir (8,9). Evlilerde çevresel alan puanlarının
yüksek olması evliliğin kişilere sürekli çevresel alanda
destek sağlayan bir kurum olmasından kaynaklanıyor
olabilir.
Sonuç
Eğitim seviyesinin artırılması sosyal ve ruhsal
alan başta olmak üzereyaşam kalitesinin artmasına sebep
olmaktadır. Toplumsal olarak eğitimi seviyesini artırıcı
faaliyetlerin yaşam kalitesinin yanı sıra toplumsal ve
bireysel sağlığı da arttıracağını düşünmekteyiz.
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[Abstract:0349]
Frequency of malignancy detected in radiologic imaging
in Type 2 DM patients; preliminary findings
Erdem Yılmaz , Osman Köstek
Department of Radiology, Trakya University, Edirne,
Turkey
Department of Medical Oncology, Trakya University,
Edirne, Turkey
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AIM: The risk of developing many types of cancer is
increasing in patients with type 2 diabetes mellitus
(T2DM). Our aim in this study was to evaluate whether
the most common types of cancer in the general
population were compatible with our study group and to
investigate the relationship between the level of HbA1c
values and the frequency of malignancy.
METHOD: We evaluated the imaging findings of patients
Kaynaklar
between January 2017 and September 2017 with HbA1c
1. Yıldırım A, Hacıhasanoğlu R. Sağlık Çalışanlarında
level above 9 in our radiology department. Frequency and
Yaşam Kalitesi ve Etkileyen Değişkenler. Psikiyatri
types of malignancy, the relationship between
Hemşireliği Dergisi 2011;2:61-8.
malignancy types with age, sex and Hb A1c was
2. Arslantaş D, Metintaş S, Ünsal A, Kalyoncu C. Eskişehir examined.
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RESULTS: 127 (M/F: 69/58) patients were included in the
study. The mean age was 61±12 (min-max = 50-82).
Malignancy was detected in 22 (17.3%) patients.
Malignant patients were similar in age and sex to those
without malignancy (p = 0.28, p <0.001). The most
common malignancies were pancreas cancer (CA) (n: 5,
22.7%) and lung CA (n: 5, 22.7%). Other malignancies
were colon CA (n: 4), bladder CA (n:3), larynx CA (n:1),
thyroid papillary CA (n:1), meningioma (n:1), diffuse
large B cell lymphoma (n:1) and Kaposi' s sarcoma (n:1).
The mean HbA1c level was 11.1±1.8 in the study
population. The HbA1c level of patients with malignancy
was higher than non-malignant patients (median HbA1c=
10.8 (9.7-12.4) vs. 10.4 (9.4-11.0) p = 0.09), but not
statistically significant.
CONCLUSION: In our T2DM study population, the most
common malignancy was lung, pancreas, colorectal,
bladder. It is suggested that the incidence of cancer
especially in patients with T2DM increases with the rate
of gastrointestinal cancer. We think that it is important to
evaluate T2DM patients especially for gastrointestinal and
pancreatic cancer in routine cancer screening methods.
Keywords: HbA1c, cancer, imaging, type 2 diabetes
mellitus, diagnosis

were analyzed using descriptive statistics followed by
two-sided independent Student's t tests for the
continuous variables, and the chi-squared (χ2) test for the
categorical variables. All statistical analyses were
performed using SPSS version16.0. P value <.05 was
considered to indicate statistical significance.
Results
A total of 127 (M/F:69/58) patients were included
in the study. The mean age was 61±12 (min-max=50-82).
Malignancy was detected in 22 (17.3%) patients.
Malignant patients were similar in age and sex to those
without malignancy (p=0.28, p<0.001). The most common
malignancies were pancreas cancer (CA) (n: 5, 22.7%) and
lung CA (n: 5, 22.7%). Other malignancies were colon CA
(n: 4), bladder CA (n: 3), larynx CA (n: 1), thyroid
papillary CA (n:1), meningioma (n:1), diffuse large B cell
lymphoma (n: 1) and Kaposi' s sarcoma (n:1). The mean
HbA1c level was 11.1±1.8 in the study population. The
HbA1c level of patients with malignancy was higher than
non-malignant patients (median HbA1c=10.8 (9.7-12.4) vs.
10.4 (9.4-11.0) p=0.09), but not statistically significant.
Discussion and Conclusion
In our T2DM study population, the most common
malignancies were lung, pancreas, colorectal and bladder
cancer. It is suggested that the incidence of cancer
Aim
especially in patients with T2DM increases with the rate
The risk of developing many types of cancer is
of gastrointestinal cancer. It is hypothesised that
increasing in patients with type 2 diabetes mellitus
hyperinsulinemia and the overexpression of insulin
(T2DM). Hyperinsulinemia in patients with Type-2
receptors affects the differentiation of intestinal epithelial
diabetes may more strongly promote tumorogenesis.
cells and contributes to colorectal neoplasia. One of the
Additionally, it is controversial that hyperglycemia may
most common malignancy in our study was pancreas
create a suitable environment for cancer development.
adenocarcinoma. We can not perform pancreas imaging
Currently, the most common cancers are listed as breast
in all T2DM patients. However, clinicians should be
cancer, lung and bronchus cancer, prostate cancer, colon
aware of increased malignancy risk, even in the slightest
and rectum cancer, bladder cancer, melanoma of the skin, abnormal clinical and laboratory finding. This study has
non-Hodgkin lymphoma, thyroid cancer, kidney and
several limitations. First, the statistical power is low.
renal pelvis cancer, leukemia, endometrial cancer, and
Second, biochemical data about DM is only restricted to
pancreatic cancer. Nearly 40% of both genders will be
HbA1c. Fasting blood glucose, c peptid level and disease
diagnosed with cancer at some point during their
age are not known. Moreover, micro-and macrovascular
lifetimes. The risks of pancreatic, liver and endometrial
complications of T2DM were not known to link possible
cancers are demonstrated to be doubled by the presence
assciation between complicated T2DM and cancer. Third,
of type 2 diabetes. Moreover a smaller increased risk is
participants of this study was consisted of patients who
seen for colorectal, bladder, breast and NHL. Conversely, had higher HbA1c (>9%) level and at least one CT or MR
prostate cancer incidence is lower in patients with T2DM. radiological imaging in our center. Major strenght of this
Our aim in this study was to evaluate whether the most
study is to emphasize the increased risk of cancer
common types of cancer in the general population were
frequency in patients with T2DM and especially increased
compatible with our study group and to investigate the
awereness for gastrointestinal and pancreatic cancer in
relationship between the level of HbA1c values and the
routine cancer screening program for T2DM patients.
frequency of malignancy.
Further studies are warrented to confirm the strong
Material and Method
relation between diabetes mellitus and cancer.
We evaluated the imaging findings of patients
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[Abstract:0352]
Mekanik Boyun Problemlerinde Kanıta Dayalı
Fizyoterapi Yaklaşımları
Sevgi Özdinç
Trakya Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana
Bilim Dalı, Edirne
AMAÇ: Boyun ağrısı ve problemlerinin, oldukça yaygın
ve kadın cinsiyette daha fazla olduğu bilinmektedir.
Mekanik kökenli boyun ağrıları, önemli bir medikal
harcama, iş gücü kaybı ve dizabilite sebebidir. Problemin
çözümünde başvurulan seçenekler arasında çeşitli
fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları önemli yer
tutmaktadır. Bu çalışmada Mekanik boyun
problemlerinde kanıta dayalı fizyoterapi yöntemlerinin
irdelenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla neck pain, cervical radiculopathy,
physiotherapy, cervical herniated disc, fizik tedavi,
servikal disk hernisi, anahtar kelimeleri kullanılarak
Cochrone library, PEDro, Pub med and Trakya
Üniversitesi veri tabanı taranmış ve son 10 yıl içinde
yayınlanan sistematik review ve randomize kontrollü
çalışmalar değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular
aşağıdaki gibidir:
Manuel Terapi: Manuplasyon ve Mobilizasyon
yöntemlerinin, ağrı kontrolü ve fonksiyonel iyileşmede
medikasyona oranla, daha kısa sürede etki ettiğine dair
düşük düzeyde kanıt mevcuttur Cervikal bölgeye ve
Torasik bölgeye uygulanan manuplasyon tekniklerinin
sonuçları benzerdir.
Egzersizler: Spesifik güçlendirme egzersizlerinin,
servikojenik baş ağrısı,radikulopati ve kronik boyun
ağrısının çözümünde yararlı olabilir. Servikal,
scapulotorasik ve omuza yönelik güçlendirme ve
endurans egzersizlerinin ağrının azaltılması ve
fonksiyonun arttırılmasında faydalı olabileceğine dair
kanıt mevcuttur.
Kognitif Davranışsal Tedavi (Cognitivebehavioural therapy(CBT) ): Günümüzün popüler tedavi
yaklaşımlarındandır. CBT subakut boyun ağrısının kısa

vadede azaltılmasında diğer yaklaşımlara oranla daha
etkili olduğu fakat kronik boyun ağrısında aynı etkiye
sahip olmadığına dair bildirim mevcuttur.
Elektroterapi: i elektromagnetik saha tedavisi, ve
Transcutaneal elektrik stimülasyonu (TENS) tedavisinin,
plasebodan daha etkili bulunmuştur. Kanıtlar çoklu
yaklaşımı desteklemektedir.
Traksiyon: Randomize kontrollü çalışmalardaki
potansiyel bias nedeniyle kesikli veya sürekli modda
uygulanan traksiyonun plaseboya göre daha etkin
olduğuna dair kabul veya red şeklinde bir sonuç
verilememektedir.
Cervical Collar (Yakalıklar): Yakalıkların kısa
vadede fizyoterapiye göre daha etkili olmadığını gösteren
düşük düzeyde kanıt mevcut.
SONUÇ: Fizyoterapi uygulamalarının etkinliğine dair
güçlü kanıtlara ulaşılamamıştır. Çalışmalardaki, kanıt
düzeylerinin değerlendirilebilmesini engellemektedir.
Mevcut kanıtlar çoklu yaklaşımı desteklemektedir. ileriye
yönelik, kanıt değeri yüksek araştırmalara ihtiyaç olduğu
düşüncesindeyiz.
Anahtar kelimeler: boyun ağrısı, cervical radikulopati,
fizyoterapi cervical herniated disc, servikal disk hernisi,
physiotherapy
Giriş ve Amaç
Boyun ağrısı hem genç hem de yaşlı popülasyonu
etkileyen oldukça yaygın bir problemdir. Kadın cinsiyette
erkeklere oranla daha fazla görüldüğü bilinmektedir
(1,2). Yaşam boyu görülme insidansı %67’dir (2).
Mekanik kökenli boyun ağrıları, önemli bir medikal
harcama, iş gücü kaybı ve dizabilite sebebidir (3,4).
Mekanik boyun ağrısı diğer bir deyişle non spesifik
boyun ağrısı; boyun bölgesindeki kaslar, eklem yapıları,
ligamentler, nöral ve nöral olmayan yapılar ve
intervertebral diskten kaynaklanan veya belirli bir nedeni
olmayan boyun ağrısıdır (4-6).
Problemin çözümünde başvurulan seçenekler
arasında çeşitli fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları
önemli yer tutmaktadır. Uygulamanın etkin ve maliyet
etkin olması için klinik karar öncesinde bilimsel kanıtlar
gözden geçirilmelidir. Bu çalışmada Mekanik boyun
problemlerinde kanıta dayalı fizyoterapi yöntemlerinin
irdelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu amaçla neck pain, cervical radiculopathy,
physiotherapy anahtar kelimeleri kullanılarak Cochrone
library, PEDro, Pub med and Trakya Üniversitesi veri
tabanı taranmış ve son 10 yıl içinde yayınlanan sistematik
review ve randomize kontrollü çalışmalar
değerlendirilmiştir.
Bulgular
Manuel Terapi Yöntemleri: Manuplasyon ve
Mobilizasyon yöntemlerinin, ağrı kontrolü ve fonksiyonel
iyileşmede medikasyona oranla, daha kısa sürede etki
ettiğine dair düşük düzeyde kanıt mevcuttur (7). Cervikal
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bölgeye ve torasik bölgeye uygulanan manuplasyon
tekniklerinin sonuçları benzerdir. Terapötik masaj,
subakut boyun ağrılı hastalarda ağrı ve spazmı azaltarak
eklem hareket açıklığını arttırır (8,9).
Egzersizler: Spesifik güçlendirme egzersizlerinin,
servikojenik baş ağrısı, radikulopati ve kronik boyun
ağrısının çözümünde yararlı olabilir. Servikal,
scapulotorasik ve omuza yönelik güçlendirme ve
endurans egzersizlerinin ağrının azaltılması ve
fonksiyonun arttırılmasında faydalı olabileceğine dair
kanıt mevcuttur (10,11). Ofis çalışanlarında iş yeri
düzenleme ve güçlendirme egzersizleri boyun ağrısında
azalma ile sonuçlanmıştır. Omuz egzersizlerinin dahil
edilmesi etki büyüklüğünü arttırmıştır (12). Bireysel ve
grup egzersizleri karşılaştırıldığında klinik önem
arzetmeyecek farklılıklar tespit edilmekle birlikte, grup
egzersizlerinin sağlık maliyetinin, daha düşük olması
nedeniyle, göz önünde bulundurulması gerektiği
vurgulanmaktadır (13).
Kognitif Davranışsal Tedavi (Cognitivebehavioural therapy (CBT)-Hasta Eğitimi: Günümüzün
popüler tedavi yaklaşımlarındandır. CBT subakut boyun
ağrısının kısa vade de azaltılmasında diğer yaklaşımlara
oranla daha etkili olduğu, fakat kronik boyun ağrısında
aynı etkiye sahip olmadığına dair bildirim mevcuttur (14).
Elektroterapi: Darbeli elektromagnetik alan
tedavisi, tekrarlı magnetik stimulasyon ve Transcutaneal
elektrik stimülasyonu (TENS) tedavisinin, plasebodan
daha etkili olduğu bulunmuştur (11,15,16).
Traksiyon: Randomize kontrollü çalışmalardaki
potansiyel bias nedeniyle kesikli veya sürekli modda
uygulanan traksiyonun plaseboya göre daha etkin
olduğuna dair kabul veya red şeklinde bir sonuç
verilememektedir (17,18).
Cervikal Collar (Boyunluk): Radikulopatili
hastalarda fizyoterapiye ek olarak cervikal collar
kullanımı, ağrı kontrolünün daha kısa sürede
sağlanmasında etkin olduğu bildirilmektedir (19).
Sonuçlar
Bu araştırmada mekanik boyun problemlerinin
çözümünde yüksek kanıt değerine sahip herhangi bir
fizyoterapi yaklaşımına ulaşılamamıştır. Çalışmalardaki
hatalar, kanıt düzeylerinin değerlendirilebilmesini
engellemektedir. İleriye yönelik, potansiyel hatalara
dikkat edilerek, kanıt değeri yüksek, araştırmaların
planlanmasına ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Ağrının
azaltılmasının yanında fonksiyonun da arttırılması için
manuel terapi, elektroterapi yaklaşımları ile birlikte
egzersiz ve davranışsal yaklaşımların kombine şekilde
kullanılmasının etkinliği ve sürdürülebilirliği arttıracağı
kanısındayız.
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[Abstract:0356]
Geriatrik Hastalarda Alt Ekstremite Vasküler Durum
Değerlendirmesi ve Endovasküler Tedavi
Cesur Samancı
Sultan Abdülhamid Han EAH, Radyoloji Bölümü,
İstanbul
AMAÇ: 65 yaş üstü alt ekstremite arterlerinde darlık
bulunan hastalarda perkütan transluminal anjiyoplasti
sonuçlarının değerlendirilmesi.
YÖNTEM: Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim
Araştırma Hastanesi girişimsel radyoloji bölümünde
Mayıs 2017- Ocak 2018 tarihlerinde kladikasyo
intermitans, bacak ağrısı, ayak yarası gibi şikayetlerle
başvuran ve perkütan transluminal anjiyoplasti yapılan
22 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: 22 hastada 38 girişimsel işlem sırasında
toplam 41 lezyonu olan 34 damar tedavi edildi. 26
oklüzyon (% 63,5) ve 15 stenoz (% 36,5) vardı. 20
girişimde (% 52,6) oklüzyon olan bölümlere
rekanalizasyon yapıldı. Teknik başarı, 35 müdahalede (%
92,1) sağlandı. 3 müdahalede, lezyon kılavuz tel ile
geçilemedi.
SONUÇ: Alt ekstremite periferik arter hastalığının en
önemli semptomu olan kladikasyo, yaşamı güçleştiren bi
semptom olmakla beraber esas önemi koroner ve
serebrovasküler hastalıklar için önemli bir uyarıcıdır. Bu
şikayete geriatrik hastalarda yaklaşım prensiplerini ve
tedavi yaklaşımlarını anlatmayı hedefledik.
Anahtar kelimeler: kladikasyo intermitans, geriatri,
perkütan transluminal anjioplasti
Geriatrik hastalarda yürüme esnasında yürüme
güçlüğü, ağrı, uyuşma ve benzeri bulgular görülebilir.
Ancak kladikasyo daha özgün bir semptomdur.
Kladikasyo intermitans bacakların damar hastalığına
bağlı yol yürümekle, koşmakla, merdiven çıkmakla
baldırlara, uyluk çevresindeki ve kalçadaki adalelere
gelen ve genellikle kramp şeklinde olan ağrıdır.

Yürümekle gelen ağrının en önemli özelliği yürüyüş
durdurulduğunda ağrının 3-5 dakika içinde
kendiliğinden geçmesidir. Ağrı hemen her zaman her
yürüyüşle aynı mesafede gelir. Ancak zamanla bu mesafe
kısalabilir.
Geriatrik hastalarda ağrılı alt ekstremite
varlığında ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken birçok
hastalık vardır. Bu yüzden hastalar tarafından tarif edilen
kladikasyo göz ardı edilmemesi gereken ayırıcı tanı için
uyarıcı ve yol gösterici bir semptomdur.
Periferik arter hastalığı sık görülen, etiyolojisinde
ateroskleroz olan, yüksek prevalanslı morbiditesi yüksek
bir hastalıktır. Ateroskleroz koroner ve baş-boyun
damarlarını da etkilemesine rağmen PAH tanımı sıklıkla
alt ekstremite arterlerinin aterosklerotik hastalığı olarak
kullanılmaktadır
Periferik arter hastalığı (PAH) genellikle alt
ekstremiteyi besleyen büyük damarlarda stenoz
(daralma) veya blokaja yol açan aterosklerozdan
kaynaklanır.
Dünya nüfusunun yaklaşık % 10'unda PAH var
PAH prevelansı yaşla birlikte artmaktadır.
Erkeklerde kadınlardan fazla görülmektedir
Prevalans
Asemptomatik Periferik Arter Hastalıkları
>55 yaş %15
Kladikasyo intermitant
>55 yaş % 5
>85 yaş %24
Kritik İskemi ( >2hf analjezik gerektiren istirahat
ağrısı,Ayakta ülser yada gangren)
1:2500
PAH hastalarının çoğunluğu ya asemptomatiktir
ya da herhangi bir işlev kaybı yoktur
Bununla birlikte, PAH'li birçok insan yürüme
problemleri yaşar ve bu nedenle yaşam kaliteleri
düşüktür
PAH'a bağlı yürüme kısıtlılığı olan hastaların
çoğunda klasik klodikasyon semptomları yoktur ancak
yorgunluk ya da güçsüzlük gibi atipik semptomlardan
yakınırlar
Sınırlı yürüme yeteneğinin yanı sıra ileri PAH /
kritik ekstremite iskemisi olan insanlar ekstremite kaybı
riski altındadırlar
Ekstremiteleri etkilemenin yanı sıra, PAH,
"serebral ve koroner arterler gibi diğer önemli dolaşımı da
içeren sistemik aterosklerozun bir belirtisidir"
PAH tanısı konan kişilerde mortalite, MI ve inme
riski PAH'siz insanlara kıyasla 2-3 kat fazladır
Doğal seyir
Asemptomatik Periferik Arter Hastalıkları
Ölüm %4
Kladikasyo gelişme riski %7-15
Kladikasyo intermitant
Progresyon %20-30
Ölüm 5 yılda %30 (%30-60 Kardiyak ve serebrovasküler)
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Ölüm 10 yılda %50
Amputasyon <%2
Kritik İskemi
Ölüm: 5 yılda %50 (Yılda %13)
Amputasyon %25
Etyoloji
Aterosklerozis,
Buerger Hastalığı
Arteritler (Takayasu arteriti, giant cell),
Konnektif doku hastalıkları,
Anevrizmalar
Persistan siyatik arter
Aterosklerotik damar hastlığı Risk faktörleri:
Sigara
Hiperlipidemi
Hipertansiyon
Diyabet/bozuk glukoz toleransı
Genetik
Obezite
Hiperhomosisteinemi
Lokalizasyon
Bizim hastalarımızdaki 41 lezyonun dağılımı şu
şekildeydi:
8 Aorto-iliak
2 İliofemoral
18 Femoropopliteal
1 Popliteal
12 Krural
Hastalarımızdaki semptom dağılımı
28 Kladikasyo
8 İstirahat ağrısı,
11 Uçlarda yada deride gangren, iskemik yara
1 Empotans
Fizik Muayene
Görünüm:
Atrofik ekstremiteler,
Kıllarda dökülme,
Tırnaklarda kabalaşma,
İskemik yara ve gangren
Palpasyon:
Nabızların palpasyonu
Oskültasyon:
Üfürüm
Tanı
Laboratuvar:
· Lipit profili
· DM, Hgb A1c
· Kogulasyon profili
Noninvaziv tanı
· Doppler Ayak bileği/Kol basınç indeksi <0.9
· Segmental basınç ölçümleri
· Renkli Doppler USG
İnvaziv tanı:
· Anjiografi
· MR anjiografi
· BT anjiografi

PAH asemptomatik olabilir veya intermittan
kladikasyon veya kritik ekstremite iskemisi şeklinde
prezente olabilir
Fontaine sınıflandırması yaygın olarak hastalığın
ciddiyetini ölçmek için kullanılır
Fontaine sınıflandırması
Evre I: asemptomatik, tam olmayan kan damarı
tıkanıklığı.
Evre II: ekstremitede hafif dereceli kladikasyon ağrısı.
Evre IIA: 200m'den büyük bir mesafedeki kladikasyon
Evre IIB: kladikasyon mesafesi 200 metreden az.
Evre III: dinlenme ağrısı (çoğunlukla ayakta)
Evre IV: ekstremite nekrozu ve / veya gangrenidir.
Rutherford- Baker classification
• Kategori 0: asemptomatik - hemodinamik olarak önemli
oklüzif hastalık yok
• Kategori 1: Hafif kladikasyo
• Kategori 2: orta derecede kladikasyo
• Kategori 3: şiddetli kladikasyo
• Kategori 4: iskemik istirahat ağrısı.
• Kategori 5: Küçük doku kaybı - iyileşmeyen ülser,
diffüz pedal iskemisi olan fokal gangren.
• Kategori 6: büyük doku kaybı - transmetatarsal seviye
üstüne uzanır , işlevsel ayak artık kurtarılamaz.
TEDAVİ
Tedavi Amaçları
Semptomların düzeltilmesi
Ekstremite tehditinin düzeltilmesi
Sistemik ateroskleroz ve komplikasyonlarının kontrolü
Tedavi yöntemleri
Konservatif tedavi
Risk faktörlerinin azaltılması
Sigaranın bırakılması
Lipid profilinin düzeltilmesi: LDL<100 mg
Diyabetin kontrolü (HgbA1c <%7 )
Hipertansiyonun kontrolü (<140/90 mmHg)
Yürüme egzersizi
İlaç Tedavisi
Aspirin 80-325 mg/gün (Coraspin ®)
Silostazol (Pletal®)
Clopidogrel ( Plavix®)
Beta blokörler
ACE inhibitörleri
Ayak Bakımı
Uygun ayakkabı,
Tabanlıklar,
Uygun çorap
Tırnak bakımı,
Yıkama,
Yumuşatıcılar,
Mantar enfeksiyonlarının tedavisi
Yara ve enfeksiyonlara hızlı müdahale
Damar Hastalıklarında girişim Endikasyonları
Yaşam kalitesini bozan kladikasyo
Kritik bacak iskemisi
Vasküler empotans
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Cerrahi tedavi
Endarterektomi
Bypass
Sempatektomi
Amputasyon
Eğer tıkanıklık PTA ve stentleme için uygun değilse,
hastalar açık bypass ameliyatı gibi bir cerrahi girişimden
geçebilir.
Bu, bir bypass yoluyla (genellikle sağlıklı bir damar veya
bir sentetik materyal grefti) kanın yönlendirilmesini içerir.
Endovasküler tedavi
Balon anjioplasti
Düz balon anjioplasti
İlaç kaplı balon anjioplasti
Kesici balon anjioplasti
Stent
Kendiliğinden açılan stent
Balonla açılan stent
İlaç kaplı stent
Greft kaplı stent
PTA'da, genellikle femoral arter kanüle edilir;
skopi altında bir kılavuz tel; ve sönük bir balon kateteri
kılavuz tel boyunca obstrüksiyon alanlarına sokulup
buralar açılır. Ardından kontrol runlar alınır
Buna ek olarak, daraltmayı gelecek için açık
tutmak amacıyla arterin genişlediği bölgeye, stent olarak
adlandırılan silindirik bir metal örgü parçası takabilirler
PTA, kısa bir stenozu genişletmek ya da tüm arteri
rekanalize etmek için kullanılabilir
Endovasküler Tedavinin Avantajları
PTA, açık cerrahi revaskülarizasyona göre birçok
potansiyel avantaj sunmaktadır.
PTA uygulanan insanlar lokal anestezi alıyor, bu
nedenle genel anestezi riski yüksek olanlar bile halen
tedavi alabilirler.
iyileşme hızlıdır, böylece insanlar normalde 24 ila 48 saat
içinde normal faaliyete dönebilirler
Hastalar tekrarlanan PTA prosedürlerinden
geçebilirler
Buna karşın, açık cerrahi genel anestezi altında iki
ila beş saat arasında sürebilir ve hastaların prosedürden
sonra yedi güne kadar hastanede kalmaları istenir.
TASC A lesions - single focal stenosis, ≤ 5 cm in length, in
the target tibial artery with occlusion or stenosis of similar
or worse severity in the other tibial arteries.
• TASC B lesions - multiple stenoses, each ≤ 5 cm in
length, or total length ≤ 10 cm or single occlusion ≤ 3 cm
in length, in the target tibial artery with occlusion or
stenosis of similar or
worse severity in the other tibial arteries
• TASC C lesions - multiple stenoses in the target tibial
artery and/or single occlusion with total lesion length >
10 cm with occlusion or stenosis of similar or worse
severity in the other
tibial arteries.
• TASC D lesions - multiple occlusions involving the

target tibial artery with total lesion length >10 cm, dense
lesion calcification or non-visualisation of collaterals. The
other tibial arteries are occluded or have dense
calcification
B ve C tipi lezyonlarda hastaların komorbiditelerini,
tercihlerini ve operatörün uzun vadeli başarı oranlarını
hesaba katmak gerekir
Özetle
PAH yaygındır ve kardiyovasküler sonuçlar üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir
PAH tedavisinde, asemptomatik bile olsa, risk faktörünün
modifikasyonu / risk azaltılması üzerine
odaklanılmalıdır.
Aralıklı kladikasyon tedavisinde egzersiz terapisi, ilaç
tedavisi ve seçici revaskülarizasyon önemlidir
Kritik ekstremite iskemisi tedavisinde amputasyon riskini
azaltmak için ameliyat dahil olmak üzere,
revaskülarizasyonda agresif çabalar gerekir
[Abstract:0357]
Hemiplejisi olan bireylerin beslenme durumu ve
etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi
Cüneyt Ardıç , Güzin Zeren Öztürk , Mehmet Vatansever
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi-Aile
Hekimliği Anabilimdalı-Rize
Şişil Hamidiye Etfal Eğt. ve Arş. Hastanesi-Aile
Hekimliği Kliniği-İstanbul
Trabzon Sağlık Müdürlüğü
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--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: Hemipleji bir nörolojik defisit olup vücudun bir
yarısını etkilemektedir. Bu nedenle de başta beslenme
olmak üzere günlük yaşamsal aktivitelerini etkilemekte
ve diğer bireylere bağımlılığa neden olmaktadır.
Çalışmadaki amacımız hemiplejisi olan bireylerin
beslenme durumları ve bunu etkileyen faktörleri
değerlendirmektir.
YÖNTEM: Çalışmanın etik kurul onayı Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar
Etik Kurulundan alınmış olup1 Mayıs 2017 ile 31 Ekim
2017 ayları arasında yapılmıştır. Trabzon Maçka Ömer
Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezinde
yatmakta olan hemiplejik hasta grubundan gönüllük
esasına dayanarak seçilmiş hastalarda NRS 2002
değerlendirme formu ve tarafımızdan oluşturulmuş
sosyodemografik özellikler ve diğer bilgileri içeren anket
formunun yüz yüze uygulanması yöntemi ile yapılmıştır.
Veriler ki-kare ve Student\'s t-testleri kullanılarak analiz
edildi; p <0.05 anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Toplam 97 hasta çalışmaya alınmıştır.
Bunların 42 (%43,3) kadın; 55 (%56,7) erkek idi. Yaş
ortalaması 47,16±19,46 (min8; max 93) idi. 63’ünün
(%62,9) en az 1 kronik hastalığı mevcuttu. Hastalara NRS
2002’un ön değerlendirmesi uygulanmış olup bu
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değerlendirme sonucunda 33 (%34) kişide Esas
değerlendirmeye geçilmiştir. 13’ü (%39,4) beslenme riski
olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Beslenme bozukluğu tüm inme hastalarında
olduğu gibi hemiplejisi olan hastalar içinde önemli bir
sağlık sorunudur. Her ne kadar çalışmamızda sorgulanan
faktörlerle beslenme bozukluğu arasında anlamlı ilişki
saptanmasa da multi-faktöriyel olan bu durumun
saptanması için daha geniş çapta çalışmalar
gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: hemipleji, malnutrisyon, beslenme
[Abstract:0358]

hemodialysis patients (orderly p=0.002 and p=0.022).
Duplication was higher in hemodialysis patients than
chronic kidney disease patients, transplant patients and
peritoneal dialysis patients (p<0.001, p=0.038, p<0.001)
and higher in transplant patients than chronic kidney
disease patients (p=0.04).Mild interaction in last 3 months
was found higher in peritoneal disease than chronic
kidney disease (p=0.01)
CONCLUSION: Physicians should pay attention about
drug interactions in kidney disease patients using
multiple drug, especially in peritoneal dialysis patients
rather than others.
Keywords: chronic kidney disease, drug interaction, renal
replacement treatment

Drug Interaction In Chronic Kidney Disease Patients
And Patients With Renal Replacement Treatment
Egemen Cebeci , Ilkay Coban , Nilay Sengul Samanci ,
Abdullah Sumnu , Savas Ozturk
University of Health Sciences Haseki Training and
Research Hospital, Department of Nephrology, Istanbul,
Turkey
Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty,
Department of Oncology, Istanbul, Turkey

Introduction
Effective and safe drug usage is difficult in
patients with chronic kidney disease. Because of the
patients with chronic kidney disease may show altered
pharmacokinetics and pharmacodynamic responses to
many drugs. So it is necessary to practice appropriate
drug use and carefully select patients in various stages of
chronic kidney disease. In daily practice although kidney
disease patients are taken care for nephrotoxicity and
AIM: Although kidney disease patients are taken care for dose adjustment during drug use, this patient group
nephrotoxicity and dose adjustment during drug use, this using multiple drugs is not taken care enough about
drug-drug interaction and / or duplications. We aimed to
patient group using multiple drugs is not taken care
enough about drug-drug interaction and/or duplications. present this situation in patients at different stages of
We aimed to present this situation in patients at different chronic kidney disease and renal replacement treatment.
Methods
stages of chronic kidney disease and renal replacement
Data of 38 peritoneal dialysis patients, 27
treatment.
hemodialysis patients, 23 renal transplanted patients and
METHODS: Data of 38 peritoneal dialysis patients, 27
hemodialysis patients, 23 renal transplanted patients and 48 patients at different stages of chronic kidney disease
with out-patient clinic follow who were followed up in
48 patients at different stages of chronic kidney disease
our hospital for at least 3 months was examined and files
with out-patient clinic follow who were followed up in
our hospital for at least 3 months was examined and files of drug were filled by patient anamnesis, recorded files
and using the web site;
of drug were filled by patient anamnesis, recorded files
https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/login.jsp.
and using the web
Drug-drug interaction and duplications were
site;https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor/login.jsp.
downloaded
to the web site;
RESULTS: A total number of 136 patients were enrolled to
https://www.drugs.com/drug_interactions.php
and the
the study. Average drug use was 7.8±3.2 piece. 19.9% of
results
were
evaluated.
patients had severe, 87.5% of patients had moderate and
Results
49.3% of patients had mild drug interaction and
A total number of 136 patients were enrolled to
duplication was detected in 8.1% of patients. Number of
the study. Mean age was 54.7±16.2 and 55.1% of patients
new drugs added in last 3 months 1.9±1.3 and 7.4% of
was male. Average drug use was 7.8±3.2 piece
patients had severe, 29.4% of patients had moderate and
(minimum=2, maximum=22). 19.9% of patients had
13.2% of patients had mild drug interaction and no
severe, 87.5% of patients had moderate and 49.3% of
duplication was detected in drugs which were added to
patients had mild drug interaction and duplication was
the patients’ treatment in last 3 months. Severe
detected in 8.1% of patients. Number of new drugs added
interaction, moderate interaction, duplication and mild
in last 3 months 1.9±1.3 (minimum=1, maximum=6) and
interaction in last 3 months were found significantly
different in four patient group (orderly, p<0.001, p=0.007, 7.4% of patients had severe, 29.4% of patients had
moderate and 13.2% of patients had mild drug interaction
p<0.001 and p=0.038). Severe interaction was higher in
and no duplication was detected in drugs which were
peritoneal dialysis patients than chronic kidney disease
added to the patients’ treatment in last 3 months. Severe
patients (p=0.017). Moderate interaction was higher in
interaction, moderate interaction, duplication and mild
peritoneal dialysis patients and transplant patients than
1

1

1

2

1

1

2
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interaction in last 3 months were found significantly
different in four patient group (orderly, p<0.001, p=0.007,
p<0.001 and p=0.038). Severe interaction was higher in
peritoneal dialysis patients than chronic kidney disease
patients (p=0.017). Moderate interaction was higher in
peritoneal dialysis patients and transplant patients than
hemodialysis patients (orderly p=0.002 and p=0.022).
Duplication was higher in hemodialysis patients than
chronic kidney disease patients, transplant patients and
peritoneal dialysis patients (p<0.001, p=0.038, p<0.001)
and higher in transplant patients than chronic kidney
disease patients (p=0.04). Mild interaction in last 3 months
was found higher in peritoneal disease than chronic
kidney disease (p=0.01).
Conclusion
Physicians should pay attention about drug
interactions in kidney disease patients using multiple
drug, especially in peritoneal dialysis patients rather than
others. Duplication in hemodialysis patients should be
more cautious.
[Abstract:0359]
“Rheumatoid nodule”: Pulmonary necrotic-fibrotic
nodules in patients with Rheumatoid Arthritis
Emine Bozkurtlar , Şehnaz Olgun Yıldızeli , Aysun Aksoy ,
Nevsun İnanç
Marmara University, Department of Pathology, Istanbul,
Turkey
Marmara University, Department of Pulmonology,
Istanbul, Turkey
Marmara University, Department of Rheumatology,
Istanbul, Turkey

age was 55 in RN cases. Three of 7 cases were seropositive
RA patients, 3 were with unknown RF and, 1 was
suspicious for RA. Multiple pulmonary RNs were in 5
cases, one nodule was in 2 cases. Histomorphologically
necrobiotic material was seen in the center of RNs,
palisating histiocytes with giant cells were around
necrosis. Special stains like EZN, PAS and Grocott for
infectious pathogens were done to all RNs cases, but none
of them had any microorganisms. Lymphoid interstisyel
pneumonia with lymphoid follicules and vasculitic
changes of vessel walls were seen in the adjacent lung
parenchyma of 2 of 7 cases. These findings supported the
pulmonary tutulumu of RA.
CONCLUSION: When one or more pulmonary nodules
are detected radiologically, primary/metastatic tumors
and infectious diseases should be suspected but in the
patients with history of RA, RNs also should be in mind
even they are rare extrarticular involvement of RA.
However malignant or infectious pulmonary nodules
could be seen in RA patients. Because of these reasons,
usually, excision and histomorphological diagnosis of
lesions are needed for diagnosis of nodules.
Keywords: rheumatoid arthritis, nodule, necrosis
Aim

Rheumatoid arthritis (RA), is a chronic
inflammatory disease with symmetric joint involvement,
can cause extraarticular involvement like pleural effusion,
pulmonary nodules, obstructive-interstitial lung disease
and vasculitis (1). The drugs like immunsupression drugs
used for RA can be toxic for lung tissue, prepare
background for infectious disease and also effect tissue
repairment negatively on the other hand some of these
drugs can cause nodule formation in lung parenchyma
AIM: Rheumatoid arthritis(RA),is a chronic inflammatory and skin (2,3). When one or more nodules in lung
parenchyma are detected radiologically, malignancies,
disease with symmetric joint involvement, can cause
infections and immunological diesases (like RA,
extraarticular involvement like pleural effusion,
Wegener’s disease) are the essential differential
pulmonary nodules, obstructive-interstitial lung disease
diagnosises (4). In our study our aims are to present the
and vasculitis. In our study our aims are to present the
frequency of rheumatoid nodules (RNs) in the cohort of
frequency of rheumatoid nodules(RNs) in the cohort of
resected necrotic-fibrotic nodules with same
resected necrotic-fibrotic nodules with same
morphological-radiological features and to compare the
morphological-radiological features and to compare the
clinicopathological features of rheumathoid nodule
clinicopathological features of rheumathoid nodule
patients.
patients.
Material and methods
METHOD: Necrotic-fibrotic nodules resected from lung
Necrotic-fibrotic nodules resected from lung in
in between 2012-17are evaluated. From these
between
2012-17 in our center are evaluated. From these
histomorphologically identical cases, the cases with
histomorphologically
identical cases, the cases with
diagnosis of RN and, necrobiotic nodules which can not
diagnosis
of
RN
and,
necrobiotic
nodules which can not
be related with any reason but with the history of RA
be related with any reason but with the history of RA
formed our rheumatoid nodule cohort.
formed our rheumatoid nodule cohort.
RESULTS: Six of 30 cases were RN, 1 was suspicious for
Results
RN, 5 were tumor necrosis and 7 were infection (mostly
Six of 30 cases were RN, 1 was suspicious for RN,
tuberculosis). Seven were diagnosed as unclassified
5
were
tumor
necrosis and 7 were infection (mostly
necrotic-fibrotic nodule because of unavailable clinical
tuberculosis).
Seven were diagnosed as unclassified
information and absence of clear histomorphological clues
necrotic-fibrotic
nodule because of unavailable clinical
for specific diagnosis. Female/male ratio was 5/2, mean
1

2

3

3

1

2

3
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information and absence of clear histomorphological clues
for specific diagnosis. Female/male ratio was 5/2, mean
age was 55 in RN cases. Three of 7 cases were seropositive
RA patients, 3 were with unknown RF and, 1 was
suspicious for RA. Two patients have used anti CD20
(rixumab) therapy, the history of drug usage of five
patients were unknown. Multiple pulmonary RNs were in
5 cases, one nodule was in 2 cases. Histomorphologically
necrobiotic material was seen in the center of RNs,
palisating histiocytes with giant cells were around
necrosis. Special stains like EZN, PAS and Grocott for
infectious pathogens (tuberculosis, fungi etc.) were done
to all RNs cases, but none of them had any
microorganisms. Lymphoid interstisyel pneumonia with
lymphoid follicules and vasculitic changes of vessel walls
were seen in the adjacent lung parenchyma of 2 of 7 cases.
These findings supported the pulmonary involement of
RA.
Figure 1. Rheumatoid arthritis pulmonary involvement,
HE, 10x.

Conclusion
When one or more pulmonary nodules are
detected radiologically, firstly primary/metastatic
tumors and infectious diseases should be suspected but in
the patients with the history of RA but also RNs should
be in mind even they are the rare extrarticular
involvement of RA. However malignant or infectious
pulmonary nodules could be seen in RA patients. Because
of these reasons, usually, excision and histomorphological
diagnosis of lesions are needed for diagnosis of nodules.
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[Abstract:0360]
Music Therapy For Dementia Patients
Part Of A Study Devoted To Evidence-Based Therapy
For Improving Quality Of Life
Despotova-Toleva L, MD, PhD; Shekerdzhieva-Nowak
T., PhD

Lymphocytic intestitial pneumonia with lymphoid
follicules.
Figure2. Rheumatoid nodule, HE, 10x.

Necrotic center and palisating histiocytes.

“Dr Laura Phipps, of Alzheimer’s Research UK, said: “NHS
guidelines suggest music therapy as a possible way to help
people with dementia deal with complex behavioural symptoms.
As more studies start to explore the benefits of music in
dementia, this report highlights the importance of developing
robust and practical approaches to explore the benefits and costeffectiveness of music interventions, which are often delivered
in very diverse and tailored ways. „
The Guardian
18.01.2018
Abstract
The impact of music on the human brain is very
well known. Not only neonates, children but also adults
and the elderly could benefit from music therapy. It has
significant impact on patients with cognition deficits such
as dementia patients. Dementia is a syndrome in which
there is deterioration in memory, thinking, behavior and
the ability to perform everyday activities (significant loss
of intellectual abilities). The estimated proportion of the
general population aged 60 and over with dementia at a
given time is between 5 to 8 per 100 people and the
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numbers of people with dementia living in low- and
middle-income countries are rising. Here we present a
part of a study devoted to evidence-based art therapy for
improving quality of life. A literature review was
performed using step by step selection by keywords,
titles, abstracts and full text scientific publications.
Different types of music were selected and studied
accordingly to the personal preferences and specific
impact of the music. There is evidence that active
lifestyles, communication, lifelong learning, preservation
of interests in life and the world, and giving to others not
only maintains but also substantially improves well-being
and mental status (е.g. in dementia, chronically ill,
chronic pain, children with chronic illnesses, disabilities,
special educational needs, deviant behavior, etc.). Music
therapy is an important art therapy option with
exceptional benefits for dementia patients. It is an optimal
non-pharmacological remedy because it allows patients
not only to improve the overall wellbeing, but also to
relieve agitation, neuropsychiatric symptoms, behavior
problems, improve social and emotional functioning and
cognitive functions. Special attention is given to Bulgarian
ethnic music.
Keywords: art therapy, music therapy, dementia,
symptoms, wellbeing, cognition

symptoms, quality of life. Over 300 different publications
appeared in this search, than we selected them based on
their abstracts and the third step was selection based on
the full texts. At the end 16 articles were reviewed and
included. Currently, a lot of studies on art therapy are
being carried out in leading universities around the
world, and scientific projects are being developed to
address the various issues of music therapy.
In order to be credible and comparable, it is
necessary to use accurate and reliable tools for assessing
the condition of patients before, during and after the
music therapy, as well as for the music therapy itself.
MTAT is exactly such a tool. Various variants are used
depending on the patient's condition (eg MATADOC for
Awareness in Disorders of Consciousness, Autism
Spectrum Disorders, hospitalized children, etc.). In
addition, appropriate scales for fear assessment
(Hamilton), depression (Cornell scale) and Zarit scale
with regard to caregivers are used. In contemporary
scientific literature there is a growing number of
publications on the implication of music therapy for
dementia patients (1). In 1992, Glynn presented the use of
MTAT in a study, as specially designed to evaluate the
results of music therapy on the behavior of Alzheimer's
patients. Familiar music was used to facilitate both
communication with the patient and his socialization, as
Background
well as ethnic and nostalgic music to stimulate memories
The impact of music on the human brain is very
and special rhythmic forms, to stimulate movements and
well known. Not only neonates, children but also adults
to remodel the patient's behavior (2). Guetin emphasizes
and elderly could benefit from music therapy. It has
the importance of different musical instruments and
significant impact on patients with cognition deficits as
styles (eg, classic, jazz) in choosing the most suitable of
dementia patients. Dementia is a syndrome in which there them for music therapy in different patients (3). The study
is deterioration in memory, thinking, behavior and the
has shown that the level of anxiety (Hamillton scale)
ability to perform everyday activities (significant loss of
significantly decreased, also the depression (Cornell
intellectual abilities). The estimated proportion of the
scale), and Zarit scale demonstrated a reduction in the
general population aged 60 and over with dementia at a
burden on the caregiver who mainly cared for the patient.
given time is between 5 to 8 per 100 people and the
Music therapy influences the behavior of the demented
numbers of people with dementia living in low- and
patients as well as a number of symptoms of the disease.
middle-income countries are rising. Here we present a
Of particular importance is the reduction of arousal,
part of a study devoted to evidence-based art therapy for mood, cognition, memory and emotions (4,5,15,16). Wall
improving quality of life.
and Duffy systematized publications aimed at music
Aim
therapy in adult dementia patients and selected thirteen
To justify the role and place of music therapy for scientific papers. They confirm the improved
symptom control, quality of life and overall well-being for communication, emotional, cognitive and behavioral
dementia patients.
skills of these patients, while recommending to perform
Method
new studies of the effects of music therapy on the
Review of scientific publications in a number of
behavior and well-being of dementia patients (6).
databases (Pubmed/Medline, Embase, Web of
McDermott et al. selected according to the entry criteria,
knowledge, Cochrane database and additional free search eleven publications on the topic. The articles describe both
for scientific publications via web).
behavioral and psychological aspects, as well as musical
Results
interventions and social aspects of music therapy.
A literature review was performed using step by Interestingly, they do not find publications on the longstep selection by keywords: by titles, by abstracts and by
term effects of music therapy (7). A Chinese study of 272
full text scientific publications. We searched for a variety original articles confirms that music therapy improves
of keyword combinations such as music therapy,
cognitive function, some mental symptoms as well as
dementia, music therapy assessment, dementia
eating problems (8). When talking about evidence based
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music therapy, it is important to mention the Koger and
Brotons study published in 2000 in which they present
their search and do not find randomized quantitative data
to be analyzed. According to their data, there is no
evidence of the therapeutic effect of music therapy on
dementia, but it would be useful in controlling the
symptoms of dementia (9). In Sole et al study, the effect of
music therapy on the quality of life is tracked. Using the
Global deterioration scale (GDS) and the GENCAT scale
on Quality of life, they find improved emotional wellbeing (10). In 2018, the number of publications has been
increasing, confirming the use of music therapy in
patients with dementia (1,11,12).
In the care of patients with dementia their ethnic
origin should also be taken into consideration, especially
in the so-called "culturally oriented activities" (13,14). Our
search did not find a randomized study of the impact of
ethnic music, as part of the research being focused on the
types of music, the rhythm and the type of musical
therapy (individual, groups) (15,16). No randomized
controlled trials were found on the impact of Bulgarian
folk music in patients with dementia.
Conclusion
There is evidence that active lifestyles,
communication, lifelong learning, preservation of
interests in life and the world, and giving to others not
only maintains but also substantially improves well-being
and mental status (е.g. in dementia). Music therapy is an
important art therapy option with exceptional benefits for
dementia patients. It is an optimal non-pharmacological
remedy because it allows patients not only to improve the
overall wellbeing, but also to relieve agitation,
neuropsychiatric symptoms, behavior problems, improve
social and emotional functioning and cognitive functions.
The researcher’s efforts should be focused on controlled
randomized trials on music therapy, on its long-term
effects and special attention should be given to Bulgarian
ethnic music.
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[Abstract:0363]
Postpartum dönemdeki annelerin emzirmeye ilişkin
bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Di̇lara Türköz, Zeynep Yılmaz, Güzin Zeren Öztürk
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: Anne sütünün ve emzirmenin sadece bebeğin
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sağlığı için değil anne sağlığı açısından da önemi
bilinmesine rağmen halen anne sütü alma süreleri yeterli
değildir. Bu çalışmamızda postpartum dönemdeki
annelerin emzirmeyle ilgili bilgi düzeylerini, tutum ve
davranışlarını değerlendirmeyi amaçladık
YÖNTEM: Kasım 2017’den itibaren hastanemiz Aile
Hekimliği polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran
postpartum ilk haftada olan 77 anne sözlü onam alınarak
çalışmamıza katıldı. Katılımcılara yüz yüze anket metodu
uygulanarak, sosyodemografik soruların yanı sıra,
emzirmeye ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının
sorgulandığı 18 soruluk anket uygulandı. Student t testi,
ki kare testleri kullanılarak verilerin analizleri yapıldı;
p≤0,05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Annelerin çoğunluğu 30-34 yaş
grubundaydı (%28,9; 22). Emzirme ile ilgili bilgileri
nereden aldıkları konusunda sorulan soruya %49,3
(n:36)’ü aile büyükleri cevabını verirken bunu %42,5
(n:31) oranında sağlık çalışanları takip etti. Bebeğin
yanaklarının içe çökük olması, şapırtı sesi çıkarması ve alt
dudağının dışa kıvrılmaması durumunda emzirmede
yanlışlık olduğunu bilenler %54,5 (n:42) oranındaydı.
Emzirme teknikleriyle ilgili sorulara sağlık personelinden
eğitim alan bireyler daha doğru cevap verdiği tespit
edilmiş olup istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı
(p>0,05).Bebek doğduğunda anne sütünden önce şekerli
su verdiğini belirten %7,8 (n:6) anne mevcuttu. Süt
yapımını artırıcı ürün kullanım oranı %35,1 (n:27) olarak
belirlendi. Annelere hangi ürünleri süt artırıcı olarak
kullandığı sorulduğunda, en çok su ardından rezene çayı
cevapları verildi. Sütünün az geldiğini düşündüğü için
doktora danışmadan bebeğine mama vermek zorunda
kaldığını belirten anne oranı %51,3 (n:39) ‘idi.
SONUÇ: Annelerin emzirme teknikleri, anne sütünün
önemi ve yeni doğan bakımı hakkında bilgi eksiklikleri
mevcuttur. Bunların giderilmesine yönelik çalışmaların
artırılması gerektiğini, gebelik ve annelik okullarının
yaygınlaştırılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: anne sütü, postpartum, emzirme

sağlamaktır. Çalışmamıza 18-26 yaş arasında; 50 bayan ve
50 bay olmak üzere 100 denek katıldı. Çalışma sonucunda
Zebris CMS 20P sisteminden her gönüllü için ayrı ayrı
servikal omurga raporları elde edilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre erkek ve kadın deneklerde bakılan
fleksiyon, ekstansiyon ve sağ lateral fleksiyon
hareketlerinde kadın denekler, sol rotasyon, sağ rotasyon
ve sol lateral fleksiyon hareketlerindeyse erkek denekler
daha fazla hareket açıklığına sahiptir. Elde edilen bu
derece farklılığına rağmen bakılan bu hareketlerde erkek
ve kadın gruplar arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır. Zebris CMS 20P sistemi servikal bölge
hareketlerini ölçmede incelediğimiz çalışmalarda
güvenilir bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Bu
nedenlerden dolayı bizde Zebris CMS 20P sisteminin
klinik kullanımını tavsiye etmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Zebris CMS 20P, eklem hareket
açıklığı, servikal omurga, genç erişkinler
Giriş

Günlük aktivitelerdeki hareket kapasitelerinin
değerlendirilmesi için hareketi sağlayan yapıların
fonksiyonel anatomisinin ve biyomekaniğinin bilinmesi
önem arz eder. Eklem hareket açıklığının (EHA), normal
değerinin bilinmesi pek çok hastalığın tanı ve tedavisinde
çok önemlidir (1,2). Eklem hareket açıklığı, vücudumuzda
bulunan hareketli eklemlerin başlangıç pozisyonundan
hareketin sonlandığı noktaya kadar kat ettiği mesafeye
denilmektedir. Eklem hareket açıklığı aktif ve pasif olarak
ikiye ayrılmaktadır. Aktif hareket kişinin kendi kas
kuvvetiyle açığa çıkarmış olduğu hareket, pasif hareket
ise ikinci bir kişi veya cihaz yardımıyla açığa çıkarılan
harekettir. Pasif hareket, aktif harekete göre daha geniş
bir açısal değere sahip olduğu halde ölçümlerde aktif
hareket daha çok kullanılmaktadır (2,3). Günümüzde
kliniklerde eklem hareket açıklığını değerlendirmede en
yaygın kullanılan yöntem goniometrik ölçümlerdir. Bu
yöntemle ölçüm esnasında ölçümü yapan kişi tarafından
minimal derece farklılıklar oluşması söz konusudur ve tek
eksenli bir ölçüm yapılarak kombine hareketlerde yetersiz
kalmaktadır. Goniometrik ölçüm yapan kişinin tecrübe ve
[Abstract:0370]
deneyimine göre farklılıklar oluşabilmekte ve bu
yöntemle subjektif olarak ölçüm yapılabilmektedir (1,2,4).
Genç Erişkinlerde Boyun Hareketlerinin Ultrason
Ancak son yıllarda kullanılan bazı elektronik cihazlar ile
Tabanlı Üç Boyutlu Analiz Yöntemi Kullanılarak
ölçümler mümkün olmakta ve daha objektif değerlere
Değerlendirilmesi
ulaşılarak hastaların değerlendirmesini kolaylaştırıp kesin
Oğuzhan Atasoy
veriler ortaya koymaktadır. Bu veriler ışığında hastaların
Trakya Üniversitesi Anatomi Ana Bilim Dalı
olası tanı ve tedavileri hızlanmakta ve tedavinin ilerleyişi
kesin bir şekilde takip edilebilmektedir (5-7).
ÖZET
Bu yöntemlerle ölçümde oluşan farklılıkları
Bu çalışmamızın amacı elektronik cihazlar ile
ortadan kaldırmak ve kesin veriler elde etmek için
yapılan boyun hareketlerinin analizi, ölçümlerden elde
günümüzde ultrason tabanlı üç boyutlu hareket analiz
edilen verilerin normal genç erişkinlerde dağılımlarını
sistemi kullanılmaktadır. Bu yönteme dayanan ultrason
tespit etmek, erkek ve kadın gönüllü gruplarının hem
tabanlı gerçek zamanlı üç boyutlu ölçüm yapabilen
kendi içinde hem de karşılıklı olarak elde edilen veriler
Zebris’in CMS 20P-2 modelini araştırmamızda
ışığında karşılaştırması ve bu istatiksel verilerin
yayınlanarak normatif bir veri tabanının oluşmasına katkı kullanmayı düşündük. Bu yöntemle goniometrik ölçüm
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yapan kişi tarafından yapılacak minimum sapmaları
elimine ederek elektronik olarak eklem hareket açıklığı
tespit edilip bilgisayar ortamına verileri aktarmayı
düşündük. Bu çalışmamızın amacı elektronik cihazlar ile
yapılan boyun hareketlerinin analizi, ölçümlerden elde
edilen verilerin normal genç erişkinlerde dağılımlarını
tespit etmek, erkek ve kadın gönüllü gruplarının hem
kendi içinde hem de karşılıklı olarak elde edilen veriler
ışığında karşılaştırması ve bu istatiksel verilerin
yayınlanarak normatif bir veri tabanının oluşmasına katkı
sağlamaktır.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza 18-26 yaş arasında; 50 bayan ve 50
bay olmak üzere 100 denek katıldı. Boyun hareketlerini
engelleyecek, kısıtlayacak bir hastalık ve travma geçiren
kişiler araştırmaya dahil edilmedi. Gönüllüler üniversite
öğrencileri arasından gerekli sorgulama ve
“Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’nu” imzaladıktan
sonra çalışmaya kabul edildiler. Katılımcıların servikal
bölge hareketlerini ölçebilmek için Anabilim Dalımızdaki
Hareket Analiz Laboratuarı’nda bulunan “Zebris® CMS
20P-2 ölçüm cihazı” kullanıldı. Ölçüm sonuçlarını
görüntülemek ve sayısal veriye dökmek için cihazla
uyumlu olan “WinSpine” isimli program kullanıldı.
Zebris® CMS20P-2cihazı üç ana birimden meydana
gelmiştir. Cihazın kendisi, verici şapka aparatı, alıcı
tripotu ve bunlar arasında bağlantıyı oluşturan
kablolardan oluşmaktadır (Şekil 1).

Denekler ölçüm esnasında servikal bölge hareketlerini
engellemeyecek kıyafetler giydi. Deneklerin adı-soyadı,
yaş ve cinsiyetleri WinSpine programına girildi. Denekler
cihazın alıcı kısmına yan tarafı dönük olacak şekilde
sandalyeye dik bir pozisyonda oturdu. Ölçüm esnasında
gövde ve omuzların hareketini engellemek ve ölçümün
sadece servikal bölge hareketini kapsaması için her iki
omuzdan çapraz ve göğüs kafesinden yere paralel olacak
şekilde denekler sandalyeye velkro ile sabitlendi. Cihazın
deneğin baş kısmına yerleştirilen vericisi deneğe göre
ayarlanarak bir şapka gibi takıldı. Kablolarının ölçüm
esnasında hareketi engellememesi için uzunlukları
ayarlandı. Ölçüme geçilmeden önce yapılacak hareketler
deneklere uygulamalı olarak gösterildi ve kendilerinin de
tekrar etmesi istendi.
Ölçüm üç basamakta yapılmıştır. İlk olarak
deneklerden fleksiyon ve ekstansiyon hareketi için
çenelerini göğüs kafesine değdirmeleri (fleksiyon) ve bir
saniye bu pozisyonda bekleyip başlarını götürebilecekleri
kadar arkaya götürmeleri (ekstansiyon) istenildi (Resim
1). İkinci olarak deneklerden sağ ve sol rotasyon hareketi
için çeneleri yere paralel olacak şekilde önce sağ tarafa
başlarını çevirmeleri (sağ rotasyon) bir saniye son
noktada bekleyip sonra oradan sol tarafa başlarını
çevirerek bakmaları (sol rotasyon) istenildi (Resim 1).
Üçüncü olarak deneklerden sağ ve sol lateral fleksiyon
hareketi için önce sağ kulaklarını omuzlarına
değdirmeleri (sağ lateral fleksiyon) ve bir saniye bekleyip
aynı hareketi sol tarafla yapmaları (sol lateral fleksiyon)
istenildi (Resim1). Her basamakta hareketler üç defa
tekrarlanmış ve ölçüm öncesi deneğin servikal bölgesi
nötral pozisyondayken cihaz kalibre edilmiştir. Hareket
sırasında vericiden alınan veriler WinSpine programıyla
bilgisayar ortamına aktarıldı.
Bulgular
Araştırmaya katılan 50 erkek deneğin yaş
ortalaması (@=20.90), 50 kadın deneğin yaş ortalaması ise
(@=20.60) olarak saptanmıştır. Deneklerin total yaş
ortalaması ise (@=20.75) dir. Erkek ve kadın deneklerin
kendi içlerinde, yapılan bağlantılı hareketlerin birbiriyle
değerlendirmesi Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Zebris® CMS20P-2 modeli (8)

Resim 1. Boyun hareketlerinin ölçümünü gösteren resimler
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Tablo 1’e bakıldığında Erkek ve Kadın deneklerde
fleksiyon hareketi değerinin ortalaması ekstansiyon
hareketi değerinin ortalamasından daha azdır ve p=0,001
olarak tespit edilerek anlamlı bir fark bulunmuştur. Fakat
bu iki hareket arasında direk bir bağlantı kurulamayacağı
için dikkate alınması doğru olmayacaktır.

Deneklerin yapmış olduğu fleksiyon, ekstansiyon,
sağ rotasyon, sol rotasyon, sağ lateral fleksiyon ve sol
lateral fleksiyon hareketlerinin total olarak ortalama
değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir.

Tablo 2. Erkek ve kadın deneklerin fleksiyon,
ekstansiyon, sol rotasyon, sağ rotasyon, sol lateral
Tablo 1. Erkek ve kadın denekler içerisinde yapılan
fleksiyon ve sağ lateral fleksiyon hareket ortalamaları ve
hareketlerin birbiriyle bağlantısı (Ölçüm değerleri derece standart sapma, standart hata ve P değerleri (Ölçüm
cinsinden ifade edilmiştir)
değerleri derece cinsinden ifade edilmiştir).
Std.
Cinsiyet
Hareket
Mean N P
Yaş ve
Error P
Cinsiyet N Mean SD
Fleksiyon
65,1
50 0,001 hareket
Mean
Erkek Pair 1
Erkek Pair 2
Erkek Pair 3

Ekstansiyon

72,58

50

Sol Rotasyon

74,38

50

Sağ Rotasyon

71,38

50

Sol Lateral Fleksiyon

41,9

50

Sağ Lateral Fleksiyon 39,94

50

Fleksiyon

67,42

50

Ekstansiyon

74,78

50

Sol Rotasyon

71,98

50

Sağ Rotasyon

70,68

50

Sol Lateral Fleksiyon

41,24

50

Sağ Lateral Fleksiyon 41,44
N: Katılımcı sayısı, P: Anlamlı farklılık

50

Kadın Pair 1

Kadın Pair 2

Kadın Pair 3

0,01

Erkek

50

20,9

2,1689 0,3067 0,492

Kadın

50

20,6

2,1759 0,3077

Erkek

50

65,1

9,483

1,341

Kadın

50

67,42

8,725

1,234

Erkek

50

72,58

13,673 1,934

Kadın

50

74,78

13,351 1,888

Sağ
Rotasyon

Erkek

50

71,38

10,704 1,514

Kadın

50

70,68

9,038

1,278

Sol
Rotasyon

Erkek

50

74,38

9,363

1,324

Kadın

50

71,98

10,611 1,501

Sağ Lateral
Fleksiyon

Erkek

50

39,94

6,988

0,988

0,39

Kadın
Erkek

50
50

41,44
41,9

10,11
8,636

1,43
1,221

0,714

Kadın

50

41,24

9,317

1,318

Yaş
Fleksiyon

0,037
Ekstansiyon

0,001
0,327

0,825

Erkek ve kadın deneklerin boyun hareketlerinde
sırasıyla fleksiyon, ekstansiyon, sol rotasyon, sağ
rotasyon, sol lateral fleksiyon ve sağ lateral fleksiyon
hareketlerinin ortalama değerleri ve karşılaştırmaları
Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo 2’deki veriler
incelendiğinde erkek ve kadın denekler arasında yapılan
hareketlerde açısal farklar olmasına rağmen, bakılan bu
hareketlerde anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sol Lateral
Fleksiyon

0,206
0,418
0,725
0,233

N: Katılımcı sayısı, Std. Deviation: Standart sapma, Std.
Error Mean: standart hata ortalaması, P: Anlamlı farklılık
Yapılan hareketler tek bir patern olarak
birleştirilerek değerlendirildiğinde erkek ve kadınlarda
sırasıyla: fleksiyon-ekstansiyon 137,68–142,2, rotasyon
(sağ-sol rotasyon) 145,76–142,66 ve lateral fleksiyon (sağsol lateral fleksiyon) 81,84 – 82,68 derece bulduk.

Tablo 3. Erkek ve kadın deneklerin total olarak fleksiyon, ekstansiyon, sağ rotasyon, sol rotasyon, sağ lateral fleksiyon
ve sol lateral fleksiyon hareket ortalamaları ve standart sapmaları (Ölçüm değerleri derece cinsinden ifade edilmiştir).
Total

Yaş

Fleksiyon

Ekstansiyon

Sağ
Rotasyon

Sol
Rotasyon

Sağ Lateral
Fleksiyon

Sol Lateral
Fleksiyon

N

100

100

100

100

100

100

100

Mean

20,75

66,26

73,68

71,03

73,18

40,69

41,57

Std.Deviation

2,1667

9,14

13,49

9,862

10,029

8,679

8,943

N: Katılımcı sayısı, Mean: Yaş ortalaması, Std. Deviation: Standart sapma
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Tartışma ve Sonuç
Strimpakos ve ark. yapmış oldukları çalışmada 17
erkek ve 18 kadın olmak üzere toplam 35 sağlıklı denek
üzerinde (19-63 yaş arası, ort: 25.3) Zebris CMS20
sistemiyle ayakta durma ve oturma pozisyonlarında
(gözler açık ve kapalı) pasif ve aktif olarak boyun
hareketlerini değerlendirmişler. Fleksiyon ve ekstansiyon
hareketlerinde buna ilave olarak Zebris sistemiyle X-ray
arasında kıyaslama yapmışlardır. Bu çalışmada oturma
pozisyonunda, gözler açık ve aktif olarak ölçülen
hareketlerden elde edilen veriler fleksiyon-ekstansiyon
151°, rotasyon 175.9° ve lateral fleksiyon 109° dir (5).
Çalışmamızla kıyasladığımızda (fleksiyon-ekstansiyon
139,94°, rotasyon 144,21° ve lateral fleksiyon 82,26°) her
iki araştırmada da Zebris CMS 20 sistemi kullanılmasına
rağmen elde edilen açılar arasında fleksiyonekstansiyonda 12°, rotasyonda 31,9° ve lateral fleksiyonda
27° olmak üzere Strimpakos ve ark. (5) buldukları
değerler daha yüksek çıkmıştır. Bu farkın nedeninin
yapmış oldukları çalışmada deneklerin oturma
pozisyonunda omuz ekleminden referans sinyali
gönderen aparatı kullanıp, deneklerin sadece göğüs
kafesinden sabitlenmesi olduğunu düşünüyoruz.
Wang ve ark. Zebris CMS 70P modelinin
Asya’daki güvenilirliğini denemek için yapmış oldukları
çalışmayı sağlıklı 40 genç erişkin (20-30 yaş) ve 40 orta
yaşlı (40-65 yaş) denek grupları arasında
gerçekleştirmiştir. Elde ettikleri veriler genç erişkin
grupta fleksiyon 53°, ekstansiyon 75.4°, sağ rotasyon
63.4°, sol rotasyon 65.1°, sağ lateral fleksiyon 39.5° ve sol
lateral fleksiyon 38.4°, orta yaş grubunda ise fleksiyon
53.7°, ekstansiyon 65.4°, sağ rotasyon 64.5°, sol rotasyon
69°, sağ lateral fleksiyon 34.9° ve sol lateral fleksiyon 37.4°
dir (6). Genç erişkin ve orta yaş grubundan elde edilen
veriler, bizim çalışmamızdan elde ettiğimiz verilerle
kıyaslandığında yapılan fleksiyon, ekstansiyon, sol-sağ
rotasyon ve sol-sağ lateral fleksiyon hareketleri içinde
açısal değer olarak sadece genç erişkin grubun
ekstansiyon hareketi dışında daha düşük değerlere
sahiptir. Çalışmalar arasındaki bu farkın nedeni bizim
çalışmamızda 18-24 yaş arası denekler kullanmamız ve
deneklerin ölçüm esnasında Wang ve ark. tarafından
sabitlenmeyip pivot nokta kullanılarak sözel talimatların
verilmesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.
Malmström ve ark. 22-58 yaş arası (38 yaş
ortalaması) 60 sağlıklı denek üzerinde (25 erkek ve 35
kadın) yapmış oldukları çalışmada Zebris CMS30/70P
sistemiyle Myrin cihazını karşılaştırmıştır. Araştırma
sonucunda elde ettikleri veriler Myrin cihazında fleksiyon
65.4°, ekstansiyon 66.7°, sağ rotasyon 75.5°, sol rotasyon
76.1°, sağ lateral fleksiyon 40.5° ve sol lateral fleksiyon 42°
birleştirilmiş hareketlerde fleksiyon-ekstansiyon 132.1°,
rotasyon 151.5° ve lateral fleksiyon 82.5° olarak tespit
edilmiş. Zebris sisteminde ise fleksiyon 70.1°, ekstansiyon
67.6°, sağ rotasyon 77°, sol rotasyon 78.3°, sağ lateral
fleksiyon 40.9° ve sol lateral fleksiyon 43.1° birleştirilmiş

hareketlerde fleksiyon-ekstansiyon 137.7°, rotasyon 155.3°
ve lateral fleksiyon 84° olarak tespit edilmiş. Zebris
sisteminde ekstansiyon haricinde bütün hareketlerde
çalışmamızdan daha yüksek değerler elde etmişler. Myrin
cihazında ise sağ-sol rotasyon ve sol lateral fleksiyonda
daha yüksek değerler elde etmişlerdir (9). Her iki
sistemde çalışmamızla kıyaslandığında sağ-sol rotasyon
ve sol lateral fleksiyonda yüksek değerlere ulaşırken
ekstansiyonda hareketinde daha düşük değere sahiptir.
Deneklerin yaş ortalamasının bizim denek grubumuzdan
yüksek olduğu düşünülürse, ölçüm sonuçlarının özellikle
rotasyon hareketlerinde böyle çıkmasının nedeninin
deneklerin ölçüm sırasında her hangi bir yere
sabitlenmemesi ve sadece sözel olarak pozisyonlarını
korumaları için talimat verilmesi olduğunu düşünüyoruz.
Mannion ve ark. yaş ortalaması erkek 29.7 ve
kadın 31.9 olan sağlıklı 19 denek (10 erkek ve 9 kadın)
üzerinde CA6000 Omurga Hareket Analiz Cihazı ve
Zebris sistemini güvenilirlik açısından değerlendirmiştir.
Her iki cihazda deneklere aynı anda takılmış ve aynı anda
ölçüm yapmıştır. Yapılan ölçümün ortalama değerleri
fleksiyon-ekstansiyon Zebris 129.3° ve CA6000 121.0°
rotasyon Zebris 151.3° ve CA6000 145.3° lateral fleksiyon
Zebris 85.1° ve CA6000 82.8° olarak hesaplanmıştır (10).
Deneklerin yaş ortalamasının bizim çalışmamıza göre
daha yüksek olmasına rağmen fleksiyon-ekstansiyon
hareketi haricinde yapılan rotasyon ve lateral fleksiyon
hareketlerinin dereceleri bizim çalışmamıza göre daha
yüksek değerlere sahiptir. Bunun nedeninin her iki
sistemin ölçümü sırasında deneklerin oturdukları
sandalyeye sabitlenmemesi ve alt seğmenlerin harekete
katılması olduğunu düşünüyoruz. Fleksiyon-ekstansiyon
hareketindeki minimum 11°’lik farkın ise sadece yaş
ortalamasından değil aynı zamanda Zebris sisteminde
deneğin baş aparatı data kablolarına bağlıyken, CA6000
sisteminde ise baş aparatı sırt bölgesine giden açılı metal
aparatlara bağlı olduğu için ölçümün her iki sistem
takılıyken aynı anda yapılması, denekleri belli bir oranda
psikolojik olarak kısıtlamış olabileceğini düşünüyoruz.
Yi Lee ve ark. yapmış oldukları çalışmada kronik
boyun ağrılı hastalarda boyun propriyosepsiyonunun
ilişkisini Zebris CMS70 modelini kullanarak araştırmıştır.
Çalışmaya boyun ağrısı olan veya olmayan 127 denek (38
erkek ve 89 kadın) katılmıştır. Katılımcıların yaş
ortalaması 41.8’dir. Elde edilen veriler fleksiyon 57.5°,
ekstansiyon 62.9°, sağ rotasyon 66.8° ve sol rotasyon
69.1°’dir (11). Bu veriler ışığında kronik boyun ağrısının
sıklığının değil ağrının şiddeti ve süresinin boyun
propriosepsiyonu ile ilişkili olduğuna dair kanıtlar
sağlamışlardır. Bu tarz çalışmalarda Zebris sisteminin
kullanılması bu sistemin yaygınlaşması ve hasta takibinde
güvenilir bir sistem olduğunun kabulü sayılmaktadır.
Denek grubunun yaş ortalamasının büyük olması ve
kronik ağrı hikâyesinden dolayı elde edilen verilerin bu
dört hareket içinde bizim çalışmamıza göre düşük
çıkması normal bir sonuçtur.
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William ve ark. yapmış oldukları çalışmada; 20 ile
80 yaş üstü, sağlıklı, 86 kadın ve 71 erkek olmak üzere 157
denekle fleksiyon-ekstansiyon, rotasyon, lateral fleksiyon,
ante-fleksiyonda rotasyon ve retro-fleksiyonda rotasyon
hareketlerine Zebris CMS 50 sistemiyle (Zebris
Medizintechnik GmbH, D88316, Isny, Almanya) ölçümler
gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada aktif ve pasif harekete,
erkek ve kadın denekler arasındaki farka ve yaş grupları
arasındaki farklara bakılmıştır. Bunun için denekler 10
yaş aralıklı olarak erkek ve kadınlar farklı gruplarda
olmak üzere ayrılmıştır. Çalışmada elde edilen veriler
bayanlarda aktif olarak 20-29 yaş grubu (27 kişi)
fleksiyon-ekstansiyon 152.1°, rotasyon 160.1° ve lateral
fleksiyon 89.5°. Bay deneklerde ise aktif olarak elde edilen
veriler 20-29 yaş grubu (23 kişi) fleksiyon-ekstansiyon
148.8°, rotasyon 161° ve lateral fleksiyon 92.4°.
Deneklerden toplu ve karma olarak alınan verilere göre
aktif hareket dereceleri fleksiyon-ekstansiyon 154.8°,
rotasyon 168.3° ve lateral fleksiyon 91.9° olarak tespit
edilmiştir (12). Çalışmamızla kıyasladığımızda gerek
erkek gerekse kadın deneklerden elde edilen veriler bizim
çalışmamıza göre daha yüksek dereceler tespit edilmiştir.
Çalışmamıza yakın yaş aralığı olan 20-29 yaş gruplarında,
erkek ve kadın denekler arasında William ve ark. bizim
gibi hiçbir harekette anlamlı fark tespit etmemiştir.
Hareket derecelerinin yüksek değerde tespit edilmesi
daha önceki bazı çalışmalarda da vurguladığımız gibi
deneğin ölçüm esnasında herhangi bir aparatla
sabitlenmemesi olduğunu düşünüyoruz.
Sonuç olarak bu çalışmanın asıl amacı servikal
bölge hareket açıklığını ölçmede geçerlilik ve
güvenilirliğini yapılan çalışmalarla kanıtlamış olan üç
boyutlu ultrason tabanlı ölçüm yapan Zebris CMS 20P
sistemiyle erkek ve kadınlar arasında anlamlı fark olup
olmadığına bakmak ve ulusal veri tabanına katkı
sunmaktı. Elde ettiğimiz sonuçlara göre erkek ve kadın
denekler de bakılan fleksiyon, ekstansiyon ve sağ lateral
fleksiyon hareketlerinde kadın denekler, sol rotasyon, sağ
rotasyon ve sol lateral fleksiyon hareketlerindeyse erkek
denekler daha fazla hareket açıklığına sahiptir. Elde
edilen bu derece farklılığına rağmen bakılan bu
hareketlerde erkek ve kadın gruplar arasında anlamlı
farklılığa ulaşılmamıştır. Çalışmamızdan elde ettiğimiz
veriler sağlıklı genç erişkin bireylere aittir. İncelediğimiz
literatürlerde yaşın ilerlemesiyle eklem hareket
açıklığında azalmalar olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle
benzer çalışmaların farklı yaş gruplarında (10 yaş aralıklı
gruplar) yapılması ilave olarak sportif geçmiş ve kilonun
da benzer çalışmalarla araştırılması ulusal veri tabanına
katkı sunmak açısından önemlidir.
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[Abstract:0377]
Quality of life in patients who have undergone
percutaneous coronary intervention
Çağlar Kaya, Mustafa Adem Yılmaztepe
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim
Dalı
--NO FULLTEXT AVAILABLE-AIM: Symptomatic coronary artery disease despite
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medical treatment is mostly treated by percutaneous
coronary intervention. The developments in the
guidewire and stent technology, made the the vast
majority of complex coronary lesions percutaneously
treatable. The aim of the present study was to assess the
quality of life in patients who have undergone
percutaneous coronary intervention (PCI).
METHODS: A total of 183 patients, who have undergone
PCI at least three months before, were included in the
study. Patients clinical status, social and demographic
data were all recorded, quality of life was assessed using
SF-36 questionnaire.
RESULTS: One hundred and fifty (82%) patients were
male. Hypertension and diabetes mellitus were the most
common comorbidities (71,6% and 29%, respectively). All
components of physical health (physical functioning
(77.2±33.7), role function-physical (70.2±55.3),pain
(84.2±18.6) and general health (65.0 ±16.9) and mental
health (social functioning (79.6±23.2) emotional well being
(71.7±15.8), energy (63.4±18.6) and role function–
emotional (79.5±63.7) were affected. Sex, age, working
status and education were found as the factors affecting
health related quality of life. Particularly physical
functions were worse in older patients and in female
patients.
CONCLUSION: The present study indicated that health
related quality of life is mildly affected in patients who
have undergone percutaneous coronary intervention.
Patients with lower education level, older age, and female
patients have lower quality of life.
Keywords: Coronary artery disease, quality of life,
percutaneous coronary intervention
[Abstract:0378]
Elektif Cerrahi Girişimlerde Uygulanan Farklı Anestezi
Tekniklerinin Perfüzyon İndeksine Etkilerinin
Karşılaştırılması
Makbule Elif Yılmaz , Alkin Çolak
Sağlık Bakanlığı Sultan I. Murat Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon,Edirne
Trakya Üniversitesi,Tıp fakültesi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon, Edirne
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AMAÇ: Hastanemizin ameliyathanesinde yaptığımız bu
çalışmanın amacı, kullandığımız değişik anestezi
yöntemlerinin, perfüzyon indeksi üzerine etkilerini ve
sonuçlarını ortaya çıkarmaktır. Günümüzde tıp; son
teknoloji ile takip edilirken, biz de kullanacağımız cihaz
yardımıyla teknoloji ile hastalarımızın anestezik
yöntemlerden nasıl etkilendiğini ortaya koymayı
hedefledik. Bu çalışma ile genel ve rejyonel anestezinin
kendi içinde ve birbiri ile kıyaslandığında, perfüzyon
indeksini ne yönde etkilediğini ve hasta hemodinamisine
olan etkileri araştırılacaktır.
YÖNTEM: Bu çalışma operasyonu geçiren 18-65 yaş arası

toplam 400 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Genel anestezi
altında opere edilen gönüllüler ile rejyonel anestezik
yöntemler ile opere edilen gönüllülerin oluşturduğu iki
grup çalışmaya dahil edildi. Hastalara ameliyathanede
standart monitorizasyona ek olarak el baş parmaklarına
perfüzyon indeksini non invaziv olarak değerlendirmeye
olanak sağlayan Masimo Radikal 7 yeni nesil pulse
oksimetre yerleştirildi. Tüm hastaların indüksiyon öncesi,
indüksiyon sonrası, operasyon öncesi, operasyonun
hemen sonrası, operasyonun 5. dakikası, operasyonun 10.
dakikası, operasyonun 15. dakikası, operasyonun 20.
dakikası sistolik arteryel basınçları, diyastolik arteryel
basınçları, ortalama arteryel basınçları, kalp tepe atımları,
periferik oksijen satürasyonları ve non invaziv olarak
ölçülen perfüzyon indeks değerleri kaydedildi.
SONUÇ: Gruplar arasında istatistiksel olarak yaş,
cinsiyet, kilo ve ASA bakımından anlamlı bir farklılık
saptanmadı. Hemodinamik değişkenlerde gruplar
arasında indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası,
operasyonun 5. dakikası, 10. dakikası, 15. dakikası, 20.
dakikasında kaydedilen sistolik arteryel basınç, diyastolik
arteryel basınç, ortalama arteryel basınç, kalp tepe atımı,
periferik oksijen satürasyonu ve perfüzyon indeksi,
değerleri incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark
bulundu.
Anahtar kelimeler: genel anestezi, rejyonel anestezi,
spinal anestezi, perfüzyon indeksi
Giriş
Anestezi, duyusuzluk, baska bir yorumla;
ağrısızlık ya da ağrı duyusunun kaldırılması olarak
özelleştirilebilir (1). Genel anestezi, vital fonksiyonlarda
bir degişiklik olmadan geçici olarak; bilinç kaybi, analjezi,
arefleksi ve motor blok oluşturulmasıdır (2).
Perfüzyon indeksi (PI) genellikle
ekstremitelerdeki kan dolaşımının düzeyini gösteren yeni
bulunmuş bir yöntemdir. Sabit bir miktar ışık (DC)
deriden, diğer dokulardan ve non pulsatil kandan pulse
oksimetri ile absorbe edilirken değişken miktarda ışık
(AC) pulsatil arteriyel akımdan absorbe edilir. Perfüzyon
indeksi değeri non invaziv yöntem ile ölçülebilen pulsatil
sinyalin non pulsatil sinyale oranlanmış yüzdesi (AC/DC
x 100) olarak ifade edilir. Perfüzyon indeksi aralığı %0.02
(çok zayıf puls akımı) - %20 (çok güçlü puls akımı)
arasında değişir. Perfüzyon indeksi fizyolojik
nedenlerden dolayı monitorize edilme yerine göre
değişkenlik gösterebilir (3). PI değişiklikleri monitorize
edilen yerdeki lokal vazokonstruksiyon (PI’da azalma)
veya vazodilasyon (PI’da artma) sonucunda oluşabilir. Bu
değişiklikler derideki mikrovaskuler oksijenlenmiş kan
akımının volümünde ki değişimler nedeniyle oluşur (4).
Perfüzyon indeks değeri üretici firma tarafından 0.3-10
arasında belirlenmiştir.
Klinik çalışmalar erişkin ve pediatrik hastalarda
PI artışı genel ve epidural anestezi etki baslangıcından
önce oluşan periferik vazodilatasyonun erken bir
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göstergesi olduğunu göstermiştir. PI değerinde oluşan
artış başarılı anestezi etkinliğini işaret eder. Tam tersi, PI
değerinde bir artış söz konusu değil ise yetersiz anestezi
konusunda uyarıcı olmalıdır. Hastalarda ağrı seviyesinin
objektif olarak gösterilmesiyle, PI ağrı tedavisinin
devamlılığı konusunda klinisyenin karar vermesini
sağlamada kullanılabilir. Neonatal yoğun bakımlarda,
düşük PI değeri akut bir hastalık varlığını objektif ve
kesin olarak göstermektedir. Bununla birlikte PI ölçümü
periferal perfüzyon ve dolaşım durumunu
değerlendirmede near-infrared spectroscopy yöntemine
kıyasla daha hızlı ve ucuz bir yöntemdir.
Kardiyopulmoner bypass sonrası periferal perfüzyonu
yenilenmesi, reimplante edilen vücut parçalarının
başarısının belirlenmesi ve travma hastalarında volüm
durumunun tahmin edilebilmesinde PI
monitorizasyonunun gelecekte büyük önem arz edeceği
tahmin edilmektedir. PI değişiklikleri monitorize edilen
yerdeki lokal vazokonstruksiyon (PI’da azalma) veya
vazodilasyon (PI’da artma) sonucunda oluşabilir. Bu
değişiklikler derideki mikrovaskuler oksijenlenmiş kan
akımının volümündeki değişimler nedeniyle oluşur (4-6).
Perfüzyon indeks ölçümü kalp hızı, oksijen
saturasyonu, oksijen tüketimi ve sıcaklık gibi diğer
fizyolojik değişkenlerden bağımsızdır. Operasyon
sürecinde anestezi altında bulunan hastaların anestezi
yönetimi sırasında, periferik perfüzyonda ve dolaşımsal
parametrelerde meydana gelebilecek olumsuz
değişikliklerden erken haberdar olmak için bir çok farklı
monitorizasyon yönteminden yararlanılabilir. Perfüzyon
indeksi; bu gibi durumlar için oldukça önemli bir yol
gösterici olup, pulsatil kan akımının, periferik
dokulardaki stabil/ durağan kan akımına oranına işaret
etmektedir. Bir pulsoksimetre aracılığıyla ölçüm
yapılırken sürekli ve non-invaziv olarak periferik
perfüzyon takibine olanak sağlar. Pulsoksimetrenin doğru
değerleri gösterebilmesi için, iyi perfüze olan, oksijenize
kan gerekir ve monitörize edilecek bölgenin de önceden
belirlenmesi şarttır. Bunun için genellikle; parmak uçları,
kulak, burun bölgeleri kullanılır. Anestezi etkilerinin
başlaması ile perfüzyon indeksinde değişiklik meydana
gelmektedir. Bu değişiklik daha çok artış lehine olmakla
birlikte genel ve epidural anestezinin tetiklediği periferik
vazodilatasyonun erken bir belirtecidir (5-6).
Çalışmamızın amacı, kullandığımız değişik
anestezi yöntemlerinin, perfüzyon indeksi üzerine
etkilerini ve sonuçlarını ortaya çıkarmaktır. Günümüzde
tıp; son teknoloji ile takip edilirken, biz de kullanacağımız
cihaz yardımıyla teknoloji ile hastalarımızın anestezik
yöntemlerden nasıl etkilendiğini ortaya koymayı
hedefledik. Bu çalışma ile genel ve rejyonel anestezinin
kendi içinde ve birbiri ile kıyaslandığında, perfüzyon
indeksini ne yönde etkilediğini ve hasta hemodinamisine
olan etkileri araştırılacaktır.
Gereç ve Yöntemler
Çalışmamıza Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Anabilim Dalında, elektif şartlarda ameliyathanemizde
opere edilen American Society of Anesthesiologist (ASA) I
(normal, sistemik bir bozukluğa neden olmayan, cerrahi
patoloji dışında bir hastalığı veya sistemik sorunu
olmayan sağlıklı bir kişi) ve II (cerrahi girişim gerektiren
bir nedene veya başka bir hastalığa bağlı hafif bir sistemik
bozukluğu olan kişi) fizyolojik skoruna sahip 400 hasta
dahil edildi. ASA III ve üstü hastalar ve periferik arter
hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Olguların preoperatif açlık süreleri sekiz saat
olacak şekilde planlandı. Tüm hastalara premedikasyon
amacıyla operayondan 45 dakika önce 0,07 mg/kg
midazolam (Demizolam® 5 mg/ 5 ml, DEM Medikal,
İstanbul) ve 0,015 mg/kg atropin sülfat im olarak yapıldı.
Operasyon için ameliyathaneye alınan hastalara periferik
damar yolu açıldıktan sonra %0,9 NaCl (4 mL/kg/saat)
infüzyonuna başlandı. Operasyon masasına alınan
hastalara indüksiyon öncesi monitorizasyonda 3 yollu
EKG, periferik O satürasyonu ve non-invaziv kan basıncı
monitörizasyonu uygulandı. Ek olarak Masimo Radical-7
Pulse ko-oksimetre (Masimo Corporation, Irvine, ABD)
adlı non invaziv ölçüm cihazı ile ayak başparmak
pulpasından PI ölçüm monitorizasyonu yapıldı. %100 O₂
ile 5 dakika süreyle preoksijenizasyon sonrasında genel
anestezi indüksiyonuna geçildi.
Çalışmaya alınan hastalar cerrahi tercihe göre iki
gruba ayrıldı. Grup I (n=200) hastalara genel anestezi,
Grup II (n=200) hastalara rejyonel anestezi olarak spinal
ve epidural anestezi uygulandı. Tüm hastaların
indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası, intraoperatif her 5
dakikada bir kalp tepe atımı (KTA), sistolik arter basıncı
(SAB) (mmHg), diyastolik arter basıncı (DAB) (mmHg),
OAB (mmHg), periferik oksijen saturasyonu (SpO₂), PI,
Cohb değerleri ölçülerek kaydedildi.
Cerrahi işlem bittikten sonra ekstübe edilen
hastalar derlenme odasında izlenmeye alındı. 30 dk’lık
gözlemin ardından stabil olan hastalar servise gönderildi.
Spinal anestezi uygulanan hastalar ise seviye takibi
yapıldıktan ve hemodinamik stabilitelerinden emin
olunduktan sonra servise gönderildi.
Ölçülebilen verilerin normal dağılıma
uygunlukları tek örnek Kolmogorov Smirnov testi ile
bakıldıktan sonra normal dağılım gösterenler için gruplar
arası kıyaslamalarda bağımsız gruplarda t testi ve grup içi
kıyaslamalarda eşleştirilmiş dizilerde t testi, normal
dağılım göstermeyenler için gruplar arası kıyaslamalarda
Mann Whitney U testi, ve grup içi kıyaslamalarda ise
Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi kullanıldı.
Niteliksel verilerde Yates düzeltmeli Pearson χ
testi ve Kolmogorov Smirnov iki örnek testi kullanıldı.
Tanımlayıcı istatistikler olarak Ortanca (Min-Mak)
değerleri ve aritmetik ortalama±standart sapma verildi.
Tüm istatistikler için anlamlılık sınırı p<0.05 olarak
seçildi.
Bulgular
Grupların demografik verileri ile operasyon ve
2

2
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anestezi süreleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Kalp Tepe Atımını değerlendirdiğimizde,
grupların 6 farklı zamanda bakılan kalp atım hızı
değerleri (indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası,
operasyonun 5. dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
20.dakikası) gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı
(p>0,05) (Tablo 2).
Ayrıca Grup I kendi içinde değerlendirildiğinde
KTA indüksiyon öncesi değere göre, operasyonun
5.dakikası, 10.dakikası, 15. dakikası, 20. dakikasında
anlamlı olarak azalma olduğu saptandı (p=0,023, p=0,013,
p=0,004, p=0,001).

Ayrıca Grup I kendi içinde değerlendirildiğinde
SAB indüksiyon öncesi değere göre, indüksiyon sonrası,
operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
20.dakikasında anlamlı olarak azalma olduğu saptandı
(p=0,0001, p=0,0001, p=0,0001, p=0,0001, p=0,0001,
p=0,0001).
Grup II kendi içinde değerlendirildiğinde benzer
şekilde SAB indüksiyon öncesi değere göre, indüksiyon
sonrası, operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
20.dakikasında anlamlı olarak azalma olduğu belirlendi
(p=0,0001, p=0,0001, p=0,0001, p=0,0001, p=0,0001,
p=0,0001).

Tablo 1. Olguların demografik özellikleri
Grup I
Grup II
(n=200)
(n=200)
Yaş (yıl)
49.8 (25-77)
51.4 (20-77)

Tablo 3. Grupların sistolik arter basıncı değerleri (Ort
±SS)
GrupI
GrupII
(n=200)
(n=200)
(mmHg)
(mmHg)

Cinsiyet
(K/E)

33/17

Ağırlık (kg)

78,0(55-105)

Boy (cm)

164,8(150180)

37/13
76,7(47120)
165(150185)

P
0.553

*

0,513*
0.500

**

0.862

**

İndüksiyon öncesi

*p

150,08±23,68

151,12±26,65

0.837

İndüksiyon sonrası 130,22±21,43
Operasyonun 5.
128,50±21,57
dakikası
Operasyonun 10.
126,42±23,32
dakikası
Operasyonun 15.
124,30±20,02
dakikası
Operasyonun 20.
120,60±18,91
dakikası
*: Bağımsız gruplarda t testi

131,18±24,93

0.837

130,38±24,33

0.849

ASA skoru
23/27
16/34
0,544*
128,44±22,88
0.387
( I/II )
E: Erkek, K: Kadın, ASA: American Society of
127,80±22,83
0.417
Anesthesiologist, Grup1: genel anestezi Grup2:rejyonel
anestezi *: bağımsız gruplarda t testi**: Mann Whitney U
125,52±23,20
0.799
testi
Grup II kendi içinde değerlendirildiğinde benzer
şekilde KTA indüksiyon öncesi değere göre, operasyonun
5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası, 20.dakikasında
Diyastolik Arter Basıncında, grupların 6 farklı
anlamlı olarak azalma olduğu belirlendi. (p=0,015,
zamanda bakılan kalp atım hızı değerleri (indüksiyon
p=0,045, p=0,016, p=0,002).
öncesi, indüksiyon sonrası, operasyonun 5. dakikası,
10.dakikası, 15.dakikası, 20.dakikası) gruplar arasında
Tablo 2. Grupların kalp tepe atımı değerleri (atım/dk)
anlamlı fark gözlenmedi (p>0,05) (Tablo 4).
(Ort± SS)
Grup II
Tablo 4. Grupların diyastolik arter basıncı değerleri (Ort
Grup I (n=200)
*p
(n=200)
±SS)
İndüksiyon
84,64±16,05
84,40±17,43
0.412
öncesi
GrupI
GrupII
İndüksiyon
(n=200)
(n=200)
*p
81,60±15,98
83,80±16,65
0.951
sonrası
(mmHg)
(mmHg)
Operasyonun
76,32±13,96
80,54±13,21
0.416
5. dakikası
İndüksiyon öncesi
90,30±13,71
86,32±13,18
0.142
Operasyonun
İndüksiyon sonrası
79,54±15,09
83,78±15,54
0.687
75,52±14,11
79,42±12,96
0.153
10. dakikası
Operasyonun
5.
Operasyonun
79,14±15,25
81,06±16,17
0.742
74,60±14,76
78,32±12,85
0.182
Dakikası
15. dakikası
Operasyonun 10.
Operasyonun
74,00±13,38
77,48±11,95
0.174
79,04±15,42
80,66±15,27
0.622
20. dakikası
dakikası
*: Bağımsız gruplarda t testi
Operasyonun 15.
79,02±13,87
78,96±14,08
0.559
dakikası
Sistolik Arter Basıncında ise grupların 6 farklı
Operasyonun 20.
78,18±13,63
76,58±13,41
0.187
zamanda bakılan kalp atım hızı değerleri (indüksiyon
dakikası
öncesi, indüksiyon sonrası, operasyonun 5. dakikası,
*: Bağımsız gruplarda t testi
10.dakikası, 15.dakikası, 20.dakikası) gruplar arasında
anlamlı fark bulunmadı (p>0,05) (Tablo 3).
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Ayrıca Grup I kendi içinde değerlendirildiğinde
DAB indüksiyon öncesi değere göre, indüksiyon sonrası,
operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
20.dakikasında anlamlı olarak azalma olduğu saptandı
(p=0,0001, p=0,007, p=0,005, p=0,0001,p=0,0001,
p=0,0001). Grup II kendi içinde değerlendirildiğinde
benzer şekilde DAB indüksiyon öncesi değere göre,
indüksiyon sonrası, operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası,
15.dakikası, 20.dakikasında anlamlı olarak azalma olduğu
belirlendi (p=0,028, p=0,003, p=0,051, p=0,021,p=0,033,
p=0,039).
Ortalama Arter Basıncında grupların 6 farklı
zamanda bakılan kalp atım hızı değerleri (indüksiyon
öncesi, indüksiyon sonrası, operasyonun 5. dakikası,
10.dakikası, 15.dakikası, 20.dakikası) gruplar arasında
anlamlı fark göstermedi (p>0,05) (Tablo 5).

Grup II kendi içinde değerlendirildiğinde benzer şekilde
SpO₂ indüksiyon öncesi değere göre, indüksiyon
sonrası,operasyon öncesi, operasyonun hemen sonrası,
operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
20.dakikasında anlamlı olarak azalma olduğu belirlendi
(p=0,0001, p=0,0001, p=0,001, p=0,0001,p=0,0001,
p=0,0001).
Tablo 6. Grupların periferik oksijen saturasyon değerleri
(%) (Ort ±SS)
*p
Grup I
Grup II
(n=200)
(n=200)

İndüksiyon öncesi 99,72±1,38 99,16±1,63 0.068
İndüksiyon sonrası 98,40±0,72 98,50±076 0.504
Operasyonun 5.
0.724
Dakikası
98,24±0,82 98,38±0,87
Operasyonun 10.
0.361
Tablo 5. Grupların ortalama arter basıncı değerleri (Ort
dakikası
97,54±0,77
98,18±0,96
±SS)
Operasyonun 15.
0.152
GrupI
GrupII
Dakikası
97,38±0,78 98,04±0,88
(n=200)
(n=200)
*p
(mmHg)
(mmHg)
Operasyonun 20.
0.180
97,22±0,64 97,21±0,90
İndüksiyon öncesi
112,26±15,12 110,14±17,77 0.522 dakikası
İndüksiyon sonrası 99,22±16,28 99,32±15,87 0.556 *: Bağımsız gruplarda t testi
Operasyonun 5.
96,58±15,76 97,06±17,71 0.886
Perfüzyon İndeks (PI), grupların 6 farklı zamanda
dakikası
bakılan değerleri (indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası,
Operasyonun 10.
95,40±16,01 95,26±16,82 0.386
operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
dakikası
20.dakikası) gruplar arasında farklılık göstermezken
Operasyonun 15.
94,70±15,12 92,30±16,44 0.850 (p>0,05) (Tablo 11); grup içi değerlendirmede her iki
dakikası
grupta da indüksiyon öncesine göre indüksiyon sonrası,
Operasyonun 20.
92,02±14,23 89,60±15,90 0.640 operasyon öncesi, operasyonun hemen sonrası,
dakikası
operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
*: Bağımsız gruplarda t testi
20.dakikasında periferik indeks değerleri anestezinin
derinliği ile ilişkili olarak farklılık gösterdi.
Ayrıca Grup I kendi içinde değerlendirildiğinde
OAB indüksiyon öncesi değere göre, indüksiyon sonrası,
operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
20.dakikasında anlamlı olarak azalma olduğu saptandı
(p=0,0001, p=0,007, p=0,005, p=0,0001,p=0,0001,
p=0,0001). Grup II kendi içinde değerlendirildiğinde
benzer şekilde OAB indüksiyon öncesi değere göre,
indüksiyon sonrası, operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası,
15.dakikası, 20.dakikasında anlamlı olarak azalma olduğu
belirlendi (p=0,0001, p=0,0001, p=0,0001,
p=0,0001,p=0,001, p=0,001).
Periferik Oksijen Satürasyonu (SpO₂) grupların 6
farklı zamanda bakılan kalp atım hızı değerleri
(indüksiyon öncesi, indüksiyon sonrası, operasyonun 5.
dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası, 20.dakikası) gruplar
arasında anlamlı fark göstermedi (p>0,05) (Tablo 6).
Ayrıca Grup I kendi içinde değerlendirildiğinde
SpO₂ indüksiyon öncesi değere göre, indüksiyon sonrası,
operasyon öncesi, operasyonun hemen sonrası,
operasyonun 5.dakikası, 10.dakikası, 15.dakikası,
20.dakikasında anlamlı olarak azalma olduğu saptandı
(p=0,0001, p=0,002, p=0,010, p=0,009, p=0,002, p=0,0001).

Tablo 11. Grupların perfüzyon indeks değerleri (%)
[Ortanca(Minimum-Maksimum)]

İndüksiyon öncesi
İndüksiyon sonrası
Operasyonun 5.
Dakikası
Operasyonun 10.
dakikası
Operasyonun 15.
Dakikası
Operasyonun 20.
dakikası
*: Mann Whitney U testi

Grup I
(n=200)

Grup II
(n=200)

1.60 (0.599.30)
4.35 (0.2910.00)
4.30 (0.157.70)
3.050 (0.157.00)
2.80 (0.136.80)
2.55 (0.106.70)

2.00 (0.209.40)
4.55
(0.59-15.00)
4.75
(0.19-17.00)
5.15 (0.1612.00)
6.75
(0.13-13.00)
7.50 (0.1010.00)

*p
0.406
0.652
0.879
0.754
0.953
0.888

Grup I kendi içinde değerlendirildiğinde PI değeri
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indüksiyon öncesi değere göre, operasyonun 5.dakikası,
10.dakikası, 15.dakikasında anlamlı olarak artma olduğu
saptandı (p=0,0001, p=0,0001, p=0,0001, p=0,001, p=0,013).
Grup II kendi içinde değerlendirildiğinde PI değeri
indüksiyon öncesi değere göre, operasyonun 5.dakikası,
10.dakikası, 15.dakikasında anlamlı olarak arttığı
belirlendi (p=0,0001, p=0,0001, p=0,005, p=0,004). Grup
1’e göre saptan anartış daha yüksekti.
Tartışma
Rejyonel anestezi tekniklerinden en çok
uygulanan teknik olması ve günübirlik cerrahide bile
kullanım alanı bulması ile spinal anestezi giderek daha da
önem kazanmaya devam etmektedir. Spinal anestezi
sırasında hastanın bilincinin açık olması spontan
solunumunu devam etmesi önemli avantajlardandır.
Spinal anestezide pek çok fizyolojik değişikler
görülebilmekte ve bu değişikliklere birçok faktör etken
olmaktadır. Başarılı bir spinal anestezi için anestezi
seviyesini etkileyen gerek hastanın fiziksel özellikleri,
gerekse lokal anesteziğin çeşitli özelliklerinin bilinmesi ve
doğru değerlendirilmesi gereklidir (7). Nöroaksiyel
blokajın hemodinamik denge üzerine etkisi; sempatik
blokaj seviyesi, hastanın yaşı, hidrasyon durumu
beraberinde olan kardiyak hastalıklar gibi etkenlere
bağlıdır. Sağlıklı bir hastada en önemli etken, sempatik
blokajın seviyesidir. Genellikle oluşan sempatik blok,
duyusal bloktan iki seviye yukarıdadır (8). Hipotansiyon
spinal anestezinin en sık görülen komplikasyonudur.
Hipotansiyonun gelişme mekanizması T1-T2 seviyesinde
sempatik liflerin preganglionik bloğuna bağlı olarak
geliştiği düşünülmektedir ve sıklıkla bulantı ile
görülmektedir (9). Hipotansiyonun tedavisinden öte
önlenmesine ilişkin farklı yaklaşımlar (lokal anestetik
dozunun azaltılması, volüm önyükleme yapılması, lokal
anestetiğe intratekal opioid eklenmesi, elastik bandaj
kullanımı gibi) farklı çalışmalarda araştırılmıştır (10-12).
Spinal anestezi efektif dolaşan kan volümünde ve kalbe
venöz dönüşte azalmalara neden olur. Ayrıca gebelerdeki
hipotansiyon maternal etkilerinin yanı sıra uteroplasental
dolaşımı bozarak fetal asidoza yol açmaktadırlar (12).
Özellikle hızla ortaya çıkan sempatik blok nedeniyle
spinal anestezide kan basıncının yakından takibi,
hipotansiyonun sıvı ve efedrinle düzeltilmesi önemlidir.
Hales ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada
levobupivakain grubu ve bupivakain grubu arasında
ortalama arteriyal basınç, kalp hızı değerlerinde
istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit etmemişler,
ancak gruplarda kendi içinde intratekal ilaç uygulanımı
sonrası değerlerin bazal değerin altında olduğunu
belirtmişlerdir (4). Hastalarımızın hepsinde bu çalışmayla
paralel olarak girişim öncesi sistolik ve diastolik
tansiyonlarına göre girişim sonrası ölçülen
1.,5.,15.,30.,60.,90.,120. dakika tansiyonları istatistiksel
olarak anlamlı ve düşük bulunmuştur. Hastaların 148
inde komplikasyon gelişmiş ve komplikasyon gelişenlerin

32 (%23) isinde hipotansiyon (SAB<90) tespit edilmiştir.
Bunların 20 sinde hipotansiyonu düzeltmek için efedrin
kullanılmıştır, hipotansiyon gelişen hastaların 23’ünde
(%71) bupivakain (15mg), 9 (%29)’unda levobupivakain
(12,5mg) kullanılmış her iki grubta hipotansiyon
gelişmesi açısından istatistiksel anlamlılık
saptanmamıştır. Sezeryan operasyonuna alınan 127
hastamızda hipotansiyon görülmesi ile diğer hastalarda
hipotansiyon görülmesi arasında bir fark görülmedi.
Malbrain ve ark. (13)’na göre İAB’taki en düşük
artışlar (10 mmHg gibi) bile son organ fonksiyonlarını
etkileyebilir. İAB artışı, intratorasik, intrakraniyal ve
intrakardiyak dolum basınçlarını arttırır. Buna karşılık sol
ventrikül, göğüs duvarı ve total respiratuvar kompliyansı
azaltır. İAB artışına karşı akciğer koruyucu stratejiler
hedef alınmalı ve en uygun PEEP uygulanmalıdır. Hızlı
ve efektif sıvı resüsitasyonu ve abdominal dekompresyon
organizmanın daha fazla zarar görmesini engeller.
Motew ve ark. (14) laparoskopik kolesistektomi
operasyonlarında kardiyak indekste azalma, OAB ve
sistemik vasküler rezistans indeksi’nde (SVRİ) artma
olduğunu göstermişlerdir. Odeberg ve ark. (15)
pnömoperitonyum sırasında kardiyak indeksin sabit
olduğunu, Kelman ve ark. (16) ise arttığını, Joris ve ark.
(17) aksine azaldığını belirtmişlerdir. Odeberg ve Joris ve
ark. (15,17), OAB’nın ard yük ile ilişkili olarak arttığını
belirtirken Cunningham ve ark. (18) ise yine ard yükle
orantılı olarak OAB’da belirgin değişiklik olmadığını
savunmuşlardır.
Breton ve ark. (19) 25 kolesistektomi vakasında
gerçekleştirdikleri çalışmalarında kardiyak outputun
düştüğünü ve bu düşüşün zamana bağlı olarak arttığını
belirtmişlerdir. Joris ve ark. (17) OAB’da %35’lere varan
artışa karşılık kardiak indekste %20 azalma
bildirmişlerdir. Aynı çalışmada SVR %65, pulmoner
vasküler rezistansın (PVR) %90 arttığını, KTA’nın ise
değişiklik göstermediğini bulmuşlardır.
Bizim çalışmamızda; SAB, DAB, OAB, KTA
değerlerinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark olmadı grupların kendi içlerindeki
değerlendirilmesinde de indüksiyon öncesine göre SAB,
DAB, OAB değerleri operasyon boyunca istatiksel olarak
anlamlı olarak azalmıştır.
Neudecker ve ark. (20) yaptıkları çalışmada ASA I
ve II hastalarda 12-14 mmHglık basınç klinik olarak bulgu
vermezken ASA III-IV hastalarda hemodinamik
değişikliklerin olduğu gözlemlenmiştir ve bu hastalarda
daha düşük basınç önerilmiştir. Bizim çalışmamızda da
ASA I-II hastalarda 10 ve 14 mmHglık basınçla çalışılmış
olup perfüzyon indekslerinde gruplar arasında anlamlı
fark bulunmamıştır. Bu da Neudecker ve ark. (20)
yaptıkları çalışmayı desteklemektedir.
Bizim çalışmamızda olduğu gibi perfüzyon
indeksinin non invaziv olarak genel anestezi altındaki
hastalarda uygulanması ile ilgili veriler oldukça kısıtlıdır.
Perfüzyon indeksini Sebastiani ve ark. (21) yaptıkları bir
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çalışmada interskalen sinir kateterli hastalarda anestezi
oluşup oluşmadığını anlamak için non invaziv olarak
ölçmüşlerdir ve anestetize kolda daha yüksek PI değeri
bulmuşlardır. Ayrıca yoğun bakımlarda da kullanımı olan
perfüzyon indeksi Granelli ve ark. (22)’nın yaptıkları bir
çalışmada da pediatrik yoğun bakımlarda kritik sol kalp
obstruksiyonunu monitorize etmek amacıyla non invaziv
olarak ölçülmüştür.
Lord ve ark. (23) yaptıkları 100 hastalık bir
çalışmada da 20 mmHg üzerinde abdominal operasyonun
çok az kalp tepe atımı ve kan basıncı değişimi ve kardiyak
outputta küçük bir azalış ile pek çok hastada iyi tolere
edilebildiğini göstermişlerdir. Bu da intraoperatif 20
mmHg altındaki basınçların inferior vena kava total kan
akışına anlamlı olarak etki etmediğini göstermiştir. Bizim
çalışmamızda da 10 ve 14 mmHg’lık basınçlarda çalışıldı
ve perfüzyon indeksin değerlerinde gruplar arasında
istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Çalışmamızda
Lord ve ark. (23) çalışmalarında bildirdiği basınçtan daha
düşük basınç kullanıldığı için inferior vena kavada kan
akımında azalma olmaması ve sonuç olarak PI
değerlerinde farklılık belirlenmemesi doğal kabul
edilmiştir.
Sonuç olarak genel ve rejyonel anestezi
uygulanan ASA I ve II grup hastalarda perfüzyon
indeksini kıyasladığımızda rejyonal anestezi grubunda
perfüzyon indeksini daha yüksek olduğunu bulduk.
Bunun rejyonel anestezi uygulanırken verilen lokal
anestezik ilaçlarla genel anesteziye göre daha yükek
oranlı bir sempatik blokaj ve vasodilatasyon sebebiyle
olduğunu düşünmekteyiz.
Sonuçlar
Çalışmamızda genel anestezi ve rejyonel anestezi
uygulanan gruplarda, non invaziv yöntem ile perfüzyon
indeksleri karşılaştırdık. Amacı optimum çalışma
koşullarının sağlandığı ve alt ekstremitede venöz
göllenmenin az olduğu basıncı tespit etmek olan
çalışmamızda aşağıdaki sonuçları elde ettik:
1. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, kilo, ASA sınıflaması
açısından bir fark saptanmadı (p>0,05).
2. Grupların 8 farklı zamanda (indüksiyon öncesi,
indüksiyon sonrası, operasyon öncesi, operasyonun
hemen sonrası, operasyonun 5. dakikası, operasyonun 10.
dakikası, operasyonun 15. dakikası, operasyonun 20.
dakikası) bakılan SAB, DAB, OAB, KTA, SpO PI değerleri
gruplar arasında bir fark göstermedi (p>0,05).
3. Her iki grupta da indüksiyon sonrası PI değerlerinde
anestezik derinliğinin doğruluğunu gösterecek şekilde
indüksiyon öncesine göre ölçüm yapılan diğer
zamanlarda daha yüksekti.
4. Her iki grupta da PI değerleri arasında bir fark
saptanmadı (p>0,05).
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Holistic Approach To Long-Term And Palliative Care
Patients: Part Of A Project “Establishing Long-Term
And Palliative Care In Bulgaria”
Despotova-Toleva L. MD, PhD arch. Toleva-Nowak N
“Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum
periculosum, iudicium difficile.”
Abstract
Holistic approach is the main and most important
approach, used in general practice setting, but it has to be
applied especially for very vulnerable groups of patients
with special needs as long term and palliative patients.
Here we present some results from our project for
establishing long term and palliative care in Bulgaria.
Using Maslow pyramid of needs we focus our attention to
long-term and palliative patients and their families. It is
far more difficult to achieve acceptable wellbeing for
them, than for other patients. That is why we targeted our
efforts in several main directions: medical problems and
appropriate symptom management; additional support
for patients, relatives and caregivers as Traditional
Chinese Medicine methods, physiotherapy (incl. palliative
physiotherapy) , art therapy; solving ethical and moral
dilemmas; spiritual support; social and juridical issues;
education and training for General Practitioners and other
medical and non-medical specialists; hospice care
(availability, distribution, needs etc.); health architecture
and environmental issues; proposals to Bulgarian policy

makers and raising awareness in the medical community
with a newly and published journal Folia Palliatrica:
special patient oriented materials etc. Detailed program
for all educational levels–bachelor, masters (MDs),
postgraduates and PhD is presented as well as a proposal
for national palliative care standard.
Background
Applying holistic approach to long-term and
palliative care in Bulgaria - National issues
Holistic approach is the main and most important
approach, used in general practice setting, but it has to be
applied especially for very vulnerable groups of patients
with special needs as long term and palliative patients.
Here we present some results from our project for
establishing long term and palliative care in Bulgaria.
Aim
To establish long-term and palliative care in
Bulgaria
Material and methods
Analyzing and recognizing the needs for long
term and palliative care in Bulgaria, mapping available
facilities (departments, hospices etc.).
Results
The number of people in need of palliative care in
Bulgaria cannot be exactly named. According to the WHO
definition (1), palliative care aims to improve the quality
of life of patients with life-threatening illnesses and their
families by preventing and alleviating suffering by early
identifying, accurately evaluating and treating pain, other
symptoms and problems of physical, mental and spiritual
nature (it is particularly important that the doctor and the
clergyman cooperate in the interest of the patient (2). This
naturally requires the use of a holistic approach, also
called bio-psycho-social, which is fundamental and most
important to work in general medical practice (3, 4). It is
high time general practitioners, health care providers at
all level of the health care, governments and institutions
to realize that palliative care should be given to all those
in need, without being limited by diagnosis and prognosis
(5). Statistically, on first place among diseases in which
patients need palliative care, is cardiovascular disease 38.47% of patients. Only after them are cancer, respiratory
diseases, HIV/AIDS, diabetes mellitus, kidney,
neurological, rheumatoid and other diseases. In other
words, oncology patients are only one third of those in
need of palliative care. In fact 78% of the adults in need of
palliative care are in low or middle income countries to
which Bulgaria belongs. This means that, unlike many
European countries, there are many more patients in
Bulgaria who need, but do not receive the necessary
palliative care.
Not only adults but children need palliative care
(6-8). The distribution of these children by gender is the
same as in adults, but there are significant differences in
diseases leading to the need for palliative care. Overall
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global statistics show that children have the highest
proportion (25%) of congenital abnormalities followed by
various conditions in the neonate period (14%) followed
by meningitis, HIV/AIDS, cardiovascular, endocrine,
immune, cancers, neurological, renal and hepatic diseases
in minimal percentages. Almost all children in the world
who require palliative care (98%) at the end of their life
are from low or low middle-income countries (or 35% and
48.5% respectively). In high income countries, only 2% of
children have palliative care needs. It is good to say that
along with the term palliative care there are other
different terms - long-term care, supportive care that
basically describe the same comprehensive approach to
the needs of patients with life-threatening diseases and
their families. In addition, it is necessary to clearly
distinguish the palliative from the terminal care that is
placed on the dying patient. One more concern should not
be forgotten - the condolence care of the family and
relatives after heavy loss. Overall global statistics show
that about 6% of children under14 need palliative care,
25% aged 15-59 and 69% over 60. The gender breakdown
shows that 52% of those in need of palliative care are men
and 48% are women. Impressive is the fact that the
smallest percentage of children in need of palliative care
(only 3%) is in the European countries.
Therefore, it is very difficult, even impossible, at
this point, to find accurate data on what exactly patients
in our country, according to the WHO definition, have a
real need of palliative care.
Compared to some other countries (9) hospices in
Bulgaria are very few and unevenly distributed. In
November 2017, architect Nina Toleva-Nowak prepared
and published an interesting map of hospices registered
under the Hospitals Act, their location and distribution by
district, based on Internet access data from Regional
Health Inspectorates (current to the summer of 2017). It is
clear that from the 28 administrative districts in Bulgaria
there is not even one hospice in 10 of them, and in 9 there
is only one for an area. From the remaining nine districts,
only two have more than three hospices - Sofia and
Varna. The worst is the situation in Northern Bulgaria.
The problem is that more and more registered hospices
close doors without opening new ones on their place.
Another issue is the emergence of "hospices" that are not
actually registered under the legal order and mislead both
patients and their relatives who are in a particularly
vulnerable position.
Health is a basic human need and lies at the heart
of the Maslow pyramid of needs. It is a hierarchical
system of human needs, composed by the American
psychologist Abraham Maslow. If lower-level needs are
not met, it is not possible to move to meet higher-level
needs. Using it we focus our attention to long-term and
palliative patients and their families. It is far more
difficult to achieve acceptable wellbeing for them, than for
other patients.

Figure 1. Regional distribution of hospices in Bulgaria
Arch. Nina Toleva-Nowak
The interdisciplinary nature of the problems
require targeted efforts by highly qualified researchers
and specialists in the fields of medicine, law, ethics,
psychology, social services, priests as well as experienced
researchers and lecturers, policy makers, volunteers etc.
From the point of view of the holistic bio-psychosocial approach we targeted our efforts in several main
directions:
Bio-solving medical problems and appropriate
symptom management; additional support for patients,
relatives and caregivers incl. Traditional Chinese
Medicine methods, physiotherapy (incl. palliative
physiotherapy) etc (10,11).
Psycho - spiritual support for the patient, family
and caregivers, solving ethical and moral dilemmas, art
therapy etc (12,13);
Social - social and juridical issues; education and
training for General Practitioners and other medical and
non-medical specialists (14-17). Creating medical facilities
for palliative patients (hospital palliative care beds,
departments, hospices, palliative teamsq home care (18)
etc); health architecture and environmental issues;
proposals to Bulgarian policy makers and raising
awareness (19) in the medical community with a newly
and published journal Folia Palliaitrica: special patient
oriented materials etc .; creating detailed program for all
educational levels – bachelor, masters (MDs),
postgraduates and PhD is presented as well as a proposal
for national palliative care standard.
Conclusions
Proposed decisions appropriate for Bulgaria:
First of all, thinking and understanding the
issues. Then we should carefully examine the real
situation in Bulgaria regarding the need of palliative care
and determine at national level: the groups of patients
who need palliative care, the distribution by region,
possibility qualified medical professionals by additional
training to acquire knowledge and skills to work with
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such patients and their families. It is necessary to create a
relevant legal basis for the training of highly qualified
doctors, nurses and other medical and non-medical
specialists, as well as a national standard which
guarantees high-quality specialized care for the palliative
patients and their families (20) . It is important to initiate
training of medical specialists at all levels - doctors,
especially GPs (21) nurses, rehabilitators, etc., and in its
curriculum palliative medicine/care to be introduced as a
mandatory subject in the Uniform State Requirements; to
accredit the specialty as graduate doctors specialize
shorter or longer depending on their qualifications–e.g. 34 years for basic medicine in palliative medicine and 1
year for doctors who have acquired another medical
specialty (e.g. internal diseases, pediatrics, anesthesia and
resuscitation, surgery, oncology, cardiology, etc.).
Naturally, it should be accredited as a scientific specialty,
which will guarantee a high scientific level of research,
will allow the training of researchers and the
development of dissertations in this field. It is also
important to train non-medical staff to cope with the
spiritual, legal, moral-ethical issues and dilemmas that
often arise in the process of long-term palliative care.
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AIM: There is a relationship between diabetes mellitus
(DM) and left ventricular hypertrophy (LVH) even in
normotensive subjects. Also inflammation affects
cardiovascular functions. The aim of this study was to
determine the relationship between LVH and
inflammatory markers in a population of type 2 DM
(T2DM) with diabetic nephropathy.
METHODS: Our study was a cross-sectional study
involving patients with different stages of T2DM (eGFR
<60 mL/min/1.73 m2 and eGFR of ≥60 mL/min/1.73
m2). Patients with LVH were identified by 2D
echocardiography. Serum human tumor necrosis factor
alpha (TNF-α), interleukin (IL)-1, IL-6, vaspin, visfatin
and midkine levels were measured with ELISA.
RESULTS: A total of 59 DM patients (56% women) with a
mean age of 56.1±8.8 years were enrolled to the study.
The mean left ventricular mass was 240±60 cm3 and left
ventricular mass index was 129±30 g/m2. LVH was
detected in 62.7% of patients. Patients with an estimated
glomerular filtration rate (eGFR) of <60 mL/min/1.73 m2
had a higher incidence of LVH than patients with an
eGFR of ≥60 mL/min/1.73 m2 (p=0.03). A total of 45.8%
patients were hypertensive. There was no difference in
the rate of LVH between hypertensive and normotensive
groups [17 (63.0%) patients vs. 20 (62.5%) patients;
p=0.97]. Among the evaluated markers, vaspin was
statistically significantly higher in patients with LVH
(p=0.01). Also among the patients whose eGFR was <60
mL/min/1.73 m2, TNF-α level was found to be higher in
patients with LVH than without LVH (p=0.047).

CONCLUSION: LVH was found to be more frequent in
T2DM patients with low eGFR. Vaspin may be surrogate
marker of LVH among patients with diabetic
nephropathy.
Keywords: diabetes mellitus, left ventrıcular mass index,
Visfatin, Midkine, Vaspin
Introduction
Diabetes mellitus (DM) affects many people
around the world, and has been one of the most
important health problems with its microvascular and
macrovascular complications and increasing prevalence.
Diabetic nephropathy (DNP) is the most common reason
for end-stage renal disease (ESRD) in the developed
countries. Left ventricular hypertrophy (LVH) is a risk
factor for mortality in patients with ESRD. Inflammation
is one of the earliest events in cardiac stress situations,
such as pressure and volume overload, and it involves
elevated levels of inflammatory cytokines. Inflammatory
markers also affect cardiovascular functions either by
paracrine effects or by directly affecting the vascular wall.
In this study, we studied the frequency of LVH and the
relationship of inflammatory markers with LVH in
diabetic patients with low estimated glomerular filtration
rate (eGFR).
Meanwhile, inflammatory factors such as
interleukin (IL)-1, IL-6, tumor necrosis factor (TNF)-α,
vaspin, midkine, and visfatin are studied in this study.
Materials and Methods
Our study was a cross-sectional study involving
patients with DM at different stages of follow-up in the
nephrology clinic at our hospital. 2-dimensional
echocardiography (HDI 5000 Sono CT machine with a
transducer 2.5 MHz) was performed in patients with
LVH. Left ventricular hypertrophy was determined as LV
mass index (LVMI) greater than 115 g/m² for men and
greater than 95 g/m² for women. Measurement of human
TNF-α, IL-1 and IL-6 levels was performed by ELISA
using a BIOTEK ELX50 Microplate Strip Washer and
BIOTEK EL 800 Absorbance Microplate Reader (BioTec
Inc., Winooski, VT, USA). An ELISA kit from Adipo
Bioscience (Santa Clara, CA) was used to measure serum
vaspin, visfatin, and midkine with the sandwich ELISA
method.
Results
A total of 59 T2DM patients (33 female, 26 male)
with a mean age of 56.1±8.8 years were included in the
study. The mean DM duration was 12.3±8.3 years, the
mean LV mass was 240±60 cm3 and LVMI was 129±30
g/m2. LVH was detected in 62.7% of patients. 83.1% of
patients had retinopathy. The mean systolic blood
pressure (BP) and diastolic BP was 157±26 (118-240)
mmHg and 81±11 (58-100) mmHg, respectively. A total of
27 (45.8%) patients were hypentensive. There was no
difference in the rate of LVH between hypertensive and
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normotensive groups [17 (63.0%) patiens vs. 20 (62.5%)
patients; p=0.97].
Antihypertensives used by the patients were as
follows: angiotensin-converting-enzyme inhibitor (ACEi)
(35.6%), angiotensin receptor blockers (ARBs) (32.2%),
diltiazem (11.9%), and other antihypertensives (42.4%).
According to the CKD EPI values, 59.3% of patients had
eGFR of ≥60 mL/min/1.73 m2 and 40.7% of them had
eGFR of <60 mL/min/1.73 m2. Those with eGFR of <60
mL/min/1.73 m2 had a higher incidence of LVH than
patients with eGFR of >60 mL/min/1.73 m2 (p=0.03). The
TNF-α levels in patients with LVH with low eGFR were
found to be statistically higher than in patients without
LVH (p=0.047).
The average values of evaluated markers were as
follows: visfatin: 3.3±3.4, midkine: 365±404, vaspin:
1.5±0.9, IL-1:35.5±51.3, IL-6:8.7±9.2, and TNF-α:22.3±46.5.
Among the evaluated markers, vaspin was
statistically significantly higher in patients with LVH
(p=0.01). There was no statistically significant difference
in other markers between patients with and without LVH
(Table).
Table 1. Markers in patients with low eGFR
Non LVH
LVH

p

Visfatin

3.2±1.3

2.7±1.1

0.499

Midkine

303.5±160.3

467.6±447.4

0.644

Vaspin

1.0±0.5

1.7±0.9

0.081

IL-1

41.1±26.2

38.8±72.4

0.110

IL-6

8.6±4.8

11.0±12.7

0.803

TNF alfa

8.9±9.7

15.6±9.3

0.047

YÖNTEM: Mesane tümörü nedeniyle Ocak 2014-Mayıs
2016 tarihleri arası transüretral rezeksiyon (TUR-M)
sonrası patolojk incelemesinde non-musculer invazive
mesane karsinomu olarak değerlendirilen hastalardan en
az 1 yıl sistoskopik takibi yapılan 126 hasta çalışmaya
alındılar. TUR-M sonrası hastalar klavuzlarda belirtildiği
gibi takip edildiler. Progresyon ve risk açısından hastalar
düşük, orta ve yüksek risk gruplarına ayrılarak düşük
risk grubuna TUR-M sonrasında 3.ayda sistoskopi normal
ise 9 ay sonra tekrar sistoskopi yapılmak üzere ilk yıl 2
kez, yüksek risk grubuna ise ilk sistoskopi 3.ay yapıldı ve
3 ayda bir kez olmak üzere 1 yılda 4 kez sistoskopi
önerildi.Bu takiplerde mesane tümörü tespit edilen
hastaların tedavisi gecikmeden yapıldı. Hastaların
cinsiyetleri, eğitim durumları, ekonomik durumları,
sigara kullanımı belirlendi. Hastalar yaş gruplarına göre
65 yaş altı ve ≥65 olmak üzere 2 gruba ayrıldılar. Bu
gruplardaki hastaların sistoskopi uyumlarının yaşla
ilişkisi incelendi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 67,13±10,77’dir.
Cinsiyet dağılımı E/K: 111 (%88.1)/ 15 (%11.9). Eğitim
düzeyi ise 76 (%60,3) ilkokul ve altı, 26 (%20,6) ortaokul,
24 (%19,1) lise ve üzeri olarak değerlendirildi. Sigara
kullanalar 34 (%27), kullanmayanlar ise 92 (%73) idi. Yaş
gruplarına göre 65 yaş altı 45 hasta, 65 yaş üstü hasta
sayısı 81’dir. Tedaviye uyum 65 yaş altında 35 (%77,8), 65
yaş üstü grubunda ise 46 (%56,8) olup 65 yaş altında
tedaviye uyum 65 yaş üstü grubuna göre istatistiki olarak
daha yüksektir (0,018).
SONUÇ: Non-musculer invazive mesane karsinomu sık
nüks eder ve progresyon gösterirler. Bu hastaların
sistoskopik muayeneye uyumda hastanın yaşı önemlidir.
Altmış beş altı yaş grubunda sistoskopik takibe uyumun
daha iyi olması hastaların yaşam beklentilerinin daha
fazla olması ile açıklanabilir.
Anahtar kelimeler: yaş, mesane kanseri, sistoskopik izlem,
hasta uyumu

Conclusion
LVH was found more frequently in patients with
low eGFR. Moreover TNF-α level in patients with LVH
with low GFR were found to be statistically higher than in
patients without LVH. Only vaspin was found to be
[Abstract:0387]
associated with LVH among the inflammatory markers.
[Abstract:0386]
Yüzeyel mesane tümörlü hastaların sistoskopik takip
protokolüne uyumunda yaşın önemi
Ali Rıza Turkoglu
Department of Urology, University of Health Sciences
Bursa Yuksek Ihtisas Training and Research Hospital,
Bursa, Turkey
--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: Mesane kanserli hastaların sistoskopik takip ve
tedavi protokolüne uyumlarının yaş ile ilişkisini
araştırmak.

Association of thyroid hormone levels with insulin
resistance and vitamin D levels in pregnant women
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Dede Şit , Ahmet Engin Atay
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Research Hospital,İstanbul
Department of Obstetrics and Gynecology, Bağcılar
Training and Research Hospital,İstanbul
Department of Internal Medicine, Bağcılar Training and
Research Hospital,İstanbul
Department of Biochemistry, Bağcılar Training and
Research Hospital,İstanbul
1

2

3

3

3

1

4

3

1

2

3

4

--NO FULLTEXT AVAILABLE--

149

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
AIM: Thyroid hormone disorders, which have crucial
impact on both fetal and maternal health, are frequently
observed in pregnancy. Contradictory results exist in the
relation of thyroid hormone levels with insulin resistance
(IR) and vitamin D levels. We aimed to investigate the
association of thyroid hormone levels with insulin
resistance (IR) and vitamin D levels in pregnant women.
METHODS: In this prospective study, 101 pregnant
women with thyroid hormone disturbances and 86
healthy pregnant women who were between 5 to 39
weeks of their pregnancies, and who were admitted to
Obstetrics and Internal Medicine outpatient clinics of our
hospital were enrolled. Pregnant women with a history of
thyroidectomy, hyperprolactinemia or gestationalpregestational diabetes and receiving thyroid hormone or
vitamin replacement were excluded. Glucose, insulin,
TSH, free T4, Anti TG ve Anti TPO, 25-hydroxy vitamin D
levels were analyzed in blood samples were obtained
after 12-hour fasting period. Insülin resistance was
determined by HOMA-IR formula. HOMA-IR level>3.8
was considered as IR positive.
RESULTS: In our patient group, FT4 levels were
significantly higher than healthy subjects (p=0.010). When
patients were divided into 3 groups as hyper, normo and
hypothyroidism; FT4, TSH, Anti TG and Anti TPO levels
were significantly different between groups while no
significant difference was detected in terms of age, BMI,
glucose, creatinin, hemoglobin, vitamin D and gravidea.
Insulin resistance have nonsignificant impact on TSH,
FT4, vitamin D, anti TG and anti TPO levels. Similarly, the
effect of vitamin D level on BMI, TSH, FT4, glucose,
creatinin, Anti TG and Anti TPO was nonsignificant.
CONCLUSION: Pregnant women should closely be
monitored for hyper and hypothyroidism. In our study,
there was no significant impact of vitamin D and IR on
thyroid hormone levels in pregnant women. Further large
scaled studies are required to confirm these results.
Keywords: thyroid hormone, vitamin D, insulin
resistance, pregnancy
[Abstract:0390]

Birinci gruba elektroterapi uygulamaları (infraruj, tens,
ultrason) ve ev egzersiz programı,ikinci gruba lateral
kamalı tabanlık,soft diz breysi kullanımı ve ev egzersiz
programı,üçüncü gruba sadece ev egzersiz programı
uygulandı.Gönüllüler tedavi öncesinde ve tedavi
programının 6. ve 12.haftalarında ağrı (Visual Analog
Scale(VAS)),eklem hareket açıklığı,antropometrik
ölçümler, yaşam kalitesi (Short Form-36 (SF-36)) ve
fonksiyonellik (Western Ontario McMaster Universities
Arthritis Index (WOMAC),Lequesne diz indeksi,10
basamak merdiven çıkma süresi) açısından
değerlendirildiler. Gruplar arası karşılaştırmalarda
ANOVA ve post-hoc Tukey yöntemi kullanıldı. Grupların
tekrarlayan ölçümlerinde Friedman iki yönlü varyans
analizi ve ikili karşılaştırmalarda Wilcoxon Signed-Rank
testi kullanıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul
edildi. Uygulanan tedaviler sonrası her üç grupta da diz
fleksiyonu değerlerinde artış, diz çevre ölçümü
değerlerinde azalma, VAS değerlerinde azalma,
fonksiyonu değerlendiren WOMAC ve Lequesne
skorlarında azalma, SF-36 fiziksel komponent skorunda
anlamlı artış elde edildi. SF-36 mental komponent skorları
1. ve 2.grupta anlamlı olarak arttı. 3.grupta ise anlamlı
değişiklik olmadığı görüldü. 10 basamak merdiven çıkma
süresi 2. ve 3.grupta anlamlı olarak azaldı. 1.grupta ise
anlamlı değişiklik olmadığı görüldü. Gruplar arası
karşılaştırmalarda; VAS hareket ve istirahat değerleri,
WOMAC skoru, SF-36 fiziksel komponent skoru 2.grupta
diğer gruplara göre anlamlı olarak daha iyi bulundu.
Tedavi sonunda VAS gece, Lequesne diz indeksi ve SF-36
mental komponent skorunda üç grup arasında anlamlı
fark bulunmadı.
Sonuç olarak grade 2 ve 3 medial diz osteoartriti olan
hastalarda kombine fizyoterapi uygulaması, lateral
kamalı tabanlık ve soft diz breysi kullanımı ve sadece ev
egzersiz programı uygulamasının hepsinin ağrıyı
azaltmada, fonksiyonu ve yaşam kalitesini arttırmada
etkili olduğu görüldü. Kombine fizyoterapi ve sadece ev
egzersiz programının birbirine üstünlüklerinin olmadığı
görüldü. Yardımcı cihaz kullanımının ise diğer gruplara
göre bazı parametrelerde üstünlük gösterdiği belirlendi.
Kombine fizyoterapi, yardımcı cihaz kullanımı ve ev
egzersiz programı diz osteoartritinde etkili birer tedavi
seçeneği olarak uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: ağrı, diz osteoartriti, egzersiz,
fonksiyon, lateral kamalı tabanlık

Diz osteoartritinde kombine fizyoterapi, yardımcı cihaz
kullanımı ve ev egzersiz programının etkinliğinin
karşılaştırılması
Berna Tunçer
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi
Giriş
Bölümü, Edirne
Osteoartrit en sık gözlenen artrit formu olup, prevalansı
yaşla birlikte artış göstermektedir. Diz osteoartriti
yaşlanma ile birlikte gelişen fiziksel yetersizliğin en
önemli nedenlerindendir. Diz osteoartritinde(grade 23,medial) kombine fizyoterapi, yardımcı cihaz kullanımı
ve ev egzersiz programının etkinliğini karşılaştırmak
amacıyla 60 gönüllü rastlantısal yöntemle 3 gruba ayrıldı.

Osteoartrit (OA), sıklıkla ileri yaşta görülen,
eklem kıkırdağında erozyon, eklem kenarlarında kemik
hipertrofisi, subkondral skleroz, sinovyal membran ve
eklem kapsülünde biyokimyasal ve morfolojik
değişikliklerle karakterize dejeneratif bir eklem
hastalığıdır (1). Yaşın ilerlemesiyle OA insidansındaki
artış ve OA’e bağlı eklem ağrıları kişilerin günlük yaşam
aktivitelerini ve sosyal aktivitelerini engelleyerek, fiziksel
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ve psikososyal özürlülüğün bu yaş grubundaki en önemli
nedenini oluşturur (2). Diz eklemi, yük taşıma
özelliğinden dolayı periferik eklemler arasında en sık OA
gözlenen eklemdir (3). Gelişmiş ülkelerde geriatrik
popülasyondaki bireylerin giderek daha ileri yaşlara
kadar yaşaması, bu grupla birlikte sıklığı artan diz
ağrısına bağlı fiziksel yetmezliğin giderek daha önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkacağını düşündürmektedir (4).
Çalışmamızın amacı diz osteaoartritinde kombine
fizyoterapi, yardımcı cihaz kullanımı ve ev egzersiz
programının etkinliklerini araştırmak ve etkinlik
açısından birbirine üstünlüklerinin olup olmadığını
belirlemektir. Diz OA’nde hem fizyoterapi yöntemlerinin,
hem yardımcı cihaz kullanımının hem de ev egzersiz
programının etkili birer tedavi seçeneği olduğu
bilinmektedir (5-7). Fakat bununla ile ilgili söz konusu
çalışmalarda bu üç tedavi yönteminin karşılaştırılması
hedef alınmamış ve sistematik biçimde incelenmemiştir.
Gereç ve Yöntem
Çalışmaya American College of Rheumatology
(ACR) kriterlerine göre “primer medial diz osteoartriti”
tanısı alan 60 gönüllü, erişkin hasta dahil edildi.
Gönüllüler 40-65 yaş arası ve Kellgren Lawrance
evrelemesine göre grade II-III medial diz osteoartriti
tanısına sahiptiler. Daha önce geçirilmiş diz cerrahisi,
yürümeyi etkileyen ortopedik ve nörolojik problemler,
kontrol edilemeyen hipertansiyon, öğrenme, algılama
problemi, kalça ekleminde var olan hareket kısıtlılığı, alt
ekstremite uzunluk farkı (0.5 cm’den fazla olan fark),
inflamatuar artrit varlığı olan, egzersiz yapmaya ve
elektroterapi uygulamalarına kontrendike bir durumun
varlığı ve son bir ay içerisinde diz osteoartriti nedeniyle
medikal tedavi almak veya halen alıyor olmak çalışmanın
dışlanma kriterlerindendir. 60 gönüllü rastlantısal
yöntemle üç gruba ayrıldı. Birinci gruba elektroterapi
uygulamaları (infraruj, TENS, terapatik ultrason) ve ev
egzersiz programı, ikinci gruba lateral kamalı tabanlık ,
soft diz breysi kullanımı ve ev egzersiz programı, üçüncü
gruba sadece ev egzersiz programı uygulandı. Kombine
fizyoterapi grubuna 12 hafta ev egzersiz programı ve 15
seans elektroterapi (infraruj, TENS, teerapatik ultrason),
yardımcı cihaz kullanımı grubuna 12 hafta ev egzersiz
programı ve 12 hafta lateral kamalı tabanlık ve soft diz
breysi kullanımı, ev egzersiz programı grubuna da 12
hafta süreyle sadece ev egzersizi verildi. Gönüllülere
tedavinin başlangıcında, tedavinin 6. haftasında ve
tedavinin 12. haftasında olmak üzere toplamda 3 kez
değerlendirme yapıldı. Gönüllüler; ağrı (Visual Analog
Scale(VAS)), eklem hareket açıklığı (gonyometrik ölçüm)
,antropometrik ölçümler (diz çevre ölçümü ve diz üstü 10
cm çevre ölçümü), yaşam kalitesi (Short Form-36(SF-36))
ve fonksiyonellik (Western Ontario McMaster
Universities Arthritis Index (WOMAC), Lequesne diz
indeksi, 10 basamak merdiven çıkma süresi) açısından
değerlendirildiler.
Bulgular

Sayısal veriler ortalama ± standart sapma olarak
ifade edildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda ANOVA
varyans analizi yapıldı ve varyans analizi sonrasında
anlamlı olarak değerlendirilen parametreler arasındaki
karşılaştırmalar için post-hoc yöntemlerden Tukey testi
kullanıldı. Grupların tekrarlayan ölçümlerinde tekrarlı
ölçümler varyans analizinin non-parametrik karşılığı olan
Friedman iki yönlü varyans analizi kullanıldı. Grupların
ölçümlerinin ikili olarak kıyaslanması için anlamlılık
düzeyi aşağı çekilerek Wilcoxon Signed-Rank testi
kullanıldı (p<0,016). Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak
ayarlandı.
Gruplara göre olguların başlangıçtaki yaş, kilo,
boy ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerlerinin
ortalamaları ve karşılaştırılması Tablo 1’de gösterildi.
Tüm gruplar yaş, kilo, boy ve VKİ değerleri açısından
benzerdi (p>0,05).
Tablo 1. Gruplara göre gönüllülerin demografik
özellikleri
Grup 1

Grup 2

Grup 3

p

Yaş
(yıl)

58,05±4,19

57,20±5,88

56,55±4,87

0,64

Kilo
(kg)

81,90±7,99

82,85±10,10

79,20±7,40

0,38

Boy
(cm)

166,55±7,22

163,85±6,20

164,00±7,05

0,38

VKİ

29,60±3,35

30,94±4,09

29,44±2,02

0,28

Grupların başlangıçtaki aktif diz fleksiyon ve
ekstansiyon derecelerinde üç grup arasında anlamlı fark
yoktu (p>0,05). (diz fleksiyonu değerleri; Grup 1
(109,10±10,27), Grup 2 (104,35±21,83), Grup 3
(112,95±10,35)). Grupların başlangıçtaki diz çevre ölçümü
değerlerinde üç grup arasında da anlamlı fark bulundu
(p<0,05). Elde edilen değerlere göre başlangıçta grup 1’in
diz çevre ölçümü değerleri diğer gruplara göre en yüksek,
grup 3’ün değerleri ise diğer gruplara göre en düşüktü
(diz çevre ölçümü değerleri; Grup 1 (46,47±6,79), Grup 2
(41,52±5,92), Grup 3 (34,60±3,71)). Olguların VAS istirahat
ve VAS gece değerlerinde başlangıçta üç grup arasında
anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Başlangıç VAS hareket
değerlendirmesinde Grup 2’nin değerleri, Grup 3’e göre
daha yüksekti (VAS hareket Grup 2 (7,30±0,86), Grup 3
(6,20±1,05)). Fonksiyon değerlendirmesinde başlangıç
WOMAC ağrı ve WOMAC sertlik skorlarında üç grup
arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Başlangıçtaki
WOMAC total ve WOMAC fiziksel fonksiyon skorlarında
Grup 1’in WOMAC total ve fiziksel fonksiyon skorları
grup 3’e göre daha yüksekti (başlangıç WOMAC total
Grup 1 (49,70±10,15), Grup 3 (40,15±10,97)). Diğer bir
fonksiyona yönelik değerlendirme yöntemi olan Lequesne
diz indeksi değerlerinde Grup 1’in başlangıç Lequesne
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diz indeksi değerleri grup 3’e göre daha yüksekti
(Lequesne Grup 1 (12,85±2,36), Grup 3 (10,50±3,05)).
Başlangıç SF-36 (fiziksel ve mental komponent)
değerlerinde üç grup arasında anlamlı fark yoktu
(p>0,05). Grupların başlangıçtaki 10 basamak merdiven
çıkma süreleri arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05).
Grup 1’in başlangıçtaki 10 basamak merdiven çıkma
süreleri, grup 2 ve grup 3’e göre anlamlı olarak daha fazla
bulundu (10 basamak merdiven çıkma süresi Grup 1
(15,74±5,03), Grup 2 (10,82±3,01), Grup 3 (10,33±3,35)).
Uygulanan tedaviler sonrası her üç grupta da diz
fleksiyonu değerlerinde artış (Grup 1 (114,25±9,63), Grup
2 (106,55±20,18), Grup 3 (115,35±10,35)), diz çevre ölçümü
değerlerinde azalma (Grup 1 (45,90±6,56), Grup 2
(41,25±5,78), Grup 3 (34,35±3,73)), VAS değerlerinde
azalma, fonksiyonu değerlendiren WOMAC ve Lequesne
skorlarında azalma, SF-36 fiziksel komponent skorunda
anlamlı artış elde edildi. SF-36 mental komponent skorları
1. ve 2.grupta anlamlı olarak arttı. 3. grupta ise anlamlı
değişiklik olmadığı görüldü. 10 basamak merdiven çıkma
süresi 2. ve 3. grupta anlamlı olarak azaldı. 1.grupta ise
anlamlı değişiklik olmadığı görüldü. Gruplar arası
karşılaştırmalarda; VAS hareket ve istirahat değerleri,
WOMAC skoru,SF-36 fiziksel komponent skoru 2.grupta
diğer gruplara göre anlamlı olarak daha iyi bulundu.
Tedavi sonunda VAS gece, Lequesne diz indeksi ve SF-36
mental komponent skorunda üç grup arasında anlamlı
fark bulunmadı.
Tartışma ve Sonuç

arttırmada etkili olduğu görüldü. Kombine fizyoterapi ve
sadece ev egzersiz programının birbirine üstünlüklerinin
olmadığı görüldü. Yardımcı cihaz kullanımının ise diğer
gruplara göre bazı parametrelerde üstünlük gösterdiği
belirlendi. Kombine fizyoterapi, yardımcı cihaz kullanımı
ve ev egzersiz programı diz osteoartritinde etkili birer
tedavi seçeneği olarak uygulanabilir.
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düşüncesindeyiz. Sonuç olarak grade 2 ve 3 medial diz
Konjenital Muskular Tortikollis ve Deformasyonel
osteoartriti olan hastalarda kombine fizyoterapi
Plagiosefali Teşhisi Alan Bebeklerin Fizyoterapi ve
uygulaması, lateral kamalı tabanlık ve soft diz breysi
kullanımı ve sadece ev egzersiz programı uygulamasının Rehabilitasyon Hizmetine Ulaşma Süresinin
hepsinin ağrıyı azaltmada, fonksiyonu ve yaşam kalitesini İncelenmesi ve Zamanla İlişkili İyileşme Sonuçlarının

152

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
Karşılaştırılması
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Trakya University
AMAÇ: Bebeklik ve çocukluk çağı problemlerinin
yönetiminde hastaya optimal zamanda ulaşmanın
gerekliliği profesyonellerce kabul görmüştür. Bu
araştırma konjenital muskular tortikollis (KMT) ve
deformasyonel plagiosefali (DP) teşhisi alan bebeklerin
fizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR) hizmetine ulaşma
süresinin incelenmesi ve başlangıç deformite şiddetlerinin
karşılaştırılması amacıyla planlandı.
YÖNTEM: Araştırma kapsamında 102 potansiyel
katılımcı incelendi. Prematüre doğum öyküsü, özelik
arzeden özgeçmişi ve tanımlanmış ek sağlık problemi
olan bebekler çalışma dışında bırakıldı. Yaş aralığı 0-180
gün olan KMT ve DP teşhisli olup fizyoterapi ve
rehabilitasyon almak üzere hekim tarafından
yönlendirilen 85 bebek (kız=38, erkek=43) katılımcının
demografik bilgileri; yaşı (gün), teşhis zamanındaki yaşı
(gün) kaydedildi. Bebeklerin KMT şiddeti; baş tilti
(derece), boyun eklem hareketleri (rotasyon ve lateral
fleksiyon dereceleri) ile belirlendi. Baş asimetrisi
plagiosefalometrik yöntem (kulak şifti-mm ve hemisferler
arası asimetri-mm) ile ölçüldü. Gruplar “1”: 0-10 gün, “2”:
11-20 gün, “3”:21-30 gün, “4”: 31-40 gün ve “5”: 41 gün ve
sonrasında FTR hizmetine ulaşanlar olmak üzere 5
gruptan oluştu. Her grup bireye özel egzersiz programına
alındı. Aileler pozisyonlama, tutuş teknikleri ve ev
düzenlemesi ve ev egzersizleri konusunda eğitildi.
Bebeklerin başlangıç ve tedavinin 3. ayına ait sonuçlar
karşılaştırıldı.
BULGULAR: Bebeklerin teşhis zamanı yaş ortalamaları
75,18±45,01 gün, fizyoterapi birimine ulaşma yaş
ortalaması 105,06±43,62 gün idi. Teşhis zamanı ve FTR
birimine ulaşma zamanı arasında fark olduğu (p<.001)
görüldü. Bebeklerin başlangıç KMT ölçümlerinde ve
kulak şiftlerinde farklılık olmadığı, hemisferler arası
asimetrinin farklı olduğu görüldü (p =,001). FTR
programı sonuçlarında bebeklerin baş tiltleri (p=,014) ve
hemisferler arası asimetri sonuçlarında farklılık olduğu
görüldü (p=,032). Korelasyon analizi sonuçları FTR
hizmetine ulaşma süresi ile baş asimetrisinin
rehabilitasyon sonuçları arasında ilişki olduğunu gösterdi
(p=,002;z=,378)
SONUÇ: Bu araştırma konjenital muskular tortikollis ve
deformasyonel plagiosefali teşhisi olan bebeklerin
profösyonel hizmete ulaşma süresindeki gecikmenin
iyileşme sonuçlarını doğrudan negatif yönde etkilediğini
gösterdi.
Anahtar kelimeler: muskular tortikollis, sinostotik
olmayan plagiosefali, erken müdahale, fizyoterapi
Giriş
Konjenital musküler tortikollis (KMT), çocuklarda
görülen tortikollisin en sık nedenidir ve etkilenmiş tarafta

sternokleidomastoid (SKM) kasının kısalması söz
konusudur (1). Kısalan taraftaki SKM kası, boyuna kendi
tarafına doğru lateral fleksiyon karşı tarafa doğru
rotasyon yaptırır ve çene kontralateral alana yaklaşır (2).
KMT’nin birincil olarak kas yapısını ikincil olarak da baş
ve yüz gelişimini etkiler, çeşitli asimetrilere, kaba motor
fonksiyonlarda gecikmeye, postür ve denge kontrolünde
bozukluklara da neden olur (3,4). KMT ile birlikte en sık
görülen deformite deformasyonel plagiosefali (DP)’ dir.
Deformasyonel plagiosefali (DP) diğer tanımıyla
pozisyonel plagiosefali, kranial sütürlerin erken füzyonu
olmaksızın, tek yönlü maruz kalınan eksternal kuvvete
sekonder gelişen kafatası şekil bozukluğudur (5). Alan
yazında her iki deformiteninde kendi başına
görülebildiği, bununla birlikte birinin görüldüğü
durumlarda çoğunlukla diğerinin de eşlik ettiği ifade
edilmektedir (6,7). Her iki deformiteyle mücadelede erken
müdahalenin önemi vurgulanmaktadır (3-8). Bu araştırma
önceki çalışmalardan farklı olarak bebeklerin KMT ve DP
ile teşhis edildiği zaman ile pediatri alanına özel
fizyoterapiste ulaşma zamanı arasındaki farkı ve bu
farktan kaynaklanabilecek muhtemel etkileri belirlemek
amacıyla planlandı.
Yöntem
Araştırma geriye dönük olarak yürütüldü. 20152018 yılları arasında üniversitenin fizyoterapi ve
rehabilitasyon bölümüne KMT nedeniyle başvuran 122
bebeğin dosya bilgilerine ulaşıldı. Başvurduğunda 6
aydan büyük olan ve/veya üç aylık takip sonuçları
bulunmayan 19 bebeğin verileri dışlandı. 103 bebekten 8’i
brakial pleksus paralizisine, 1’i görme problemine, 1’ i
işitme problemine, 5’i serebral palsiye sahipti, 3 bebeğin
37 haftadan önce doğum öyküsü vardı. Bahsedilen
nedenlerden ötürü 18 bebeğin verileri dışlandı. En az üç
aylık süreyle pozisyonlama, tutuş teknikleri ve ev
düzenlemesi ve ev egzersizlerini içeren ev fizyoterapi
programı ile izlenen ve ek sağlık problemi olmayan 85
bebeğin dosya verileri araştırma amacıyla kullanıldı.
Bebeklerin demografik verileri (yaş, cinsiyet, doğum şekli,
doğum ağırlığı, doğum haftası), teşhis aldıkları yaş (gün),
fizyoterapi almak üzere başvuruda bulunduğu tarihteki
yaşı (gün), baş tilti (derece) (9), boyun pasif hareketleri
(lateral fleksiyon ve rotasyon-derece) (10), hemisferal
asimetri değeri (mm) (11) bilgilerinin ilk gün ve üç aylık
sonuçları kaydedildi.
SPSS versiyon 20.0 yazılımı (Chicago, Illinois,
ABD) ile istatistikler yapıldı. Ortalama ve standart sapma
kullanılarak tanımlayıcı istatistikler verildi. Verilerin
normal dağılım gösterip göstermediği görsel (histogram)
ve analitik yöntemlerle (Kolmogorov–Smirnov ve
Shapiro-Wilk testleri) incelendi. Gruplar “1”:0-10 gün,
“2”:11-20 gün, “3”:21-30 gün, “4”: 31-40 gün ve “5”:41 gün
ve sonrasında FTR hizmetine ulaşanlar olmak üzere 5
gruptan oluştu. Grup içi karşılaştırmalar Wilcoxon test ile
yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmalar Kruskal Wallis test
ile yapıldı. Gereği halinde ikili karşılaştırmalar için Mann
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Whitney U test kullanıldı. Değişkenler arası ilişkiler
Pearson korelasyon analizi ile belirlendi. Yanılma
olasılığı için toplam tip-1 hata düzeyi %5 olarak
kullanıldı.
Bulgular:
Bebeklerin teşhis zamanı yaş ortalamaları
75,18±45,01 gün, fizyoterapi birimine ulaşma yaş
ortalaması 105,06±43,62 gün idi. Teşhis zamanı ve FTR
birimine ulaşma zamanı arasında fark olduğu (p<,001)
görüldü. Gruplar arası karşılaştırmalarda bebeklerin
başlangıç KMT ölçümlerinde (p>,05) fark olmadığı,
hemisferler arası asimetrinin farklı olduğu görüldü
(p=,001). FTR programı sonuçlarında bebeklerin baş
tiltleri (p=,014) ve hemisferler arası asimetri sonuçlarında
farklılık olduğu (p=,032), diğer parametrelerde fark
olmadığı (p>,05) görüldü. Bir başka deyişle, gruplardaki
bebeklerin boyun hareketlerinikazanma oranları benzer
olmakla birlikte, fizyoterapi hizmetine ulaşma süresi daha
kısa olan grupların baş tilti ve kafa simetrsi sonuçlarının
daha iyi olduğu görüldü. Korelasyon analizi sonuçları
FTR hizmetine ulaşma süresi ile baş asimetrisinin
rehabilitasyon sonuçları arasında ilişki olduğunu gösterdi
(p=,002; z=,378)
Tartışma
Bu araştırma konjenital muskular tortikollis ve
deformasyonel plagiosefali teşhisi olan bebeklerin alana
özel profesyonel hizmete ulaşma süresindeki gecikmenin
iyileşme sonuçlarını doğrudan negatif yönde etkilediğini
gösterdi.
Konservatif olarak tedavi edilen 3 aydan küçük
bebeklerde %100’ e varan iyileşme, 3 aydan büyük
bebeklerde %75 oranında düzelme beklendiği
belirtilmektedir (12). Tatlı ve diğerleri 24 haftadan küçük
bebeklerin pozisyonlamayı içeren ev programıyla takip
edilmesi sonucunda %94 iyileşme sağlandığını rapor
etmişlerdir (13) Coventry ve Harris (1959)
araştırmalarındaki 6 bebeğin kendiliğinden iyileşme
gösterdiği için KMT’ nin kendiliğinden iyileşme
potansiyeli olduğunu bildirmişlerdir (14). Fakat diğer
çalışmalarda KMT’in tedavi edilmediği taktirde yumuşak
dokunun büyümeye yeterince hızlı uyum
sağlayamayacağını, derin servikal fasyanın etkilenmesine
bağlı olarak karotid hattının ve komşuluğundaki
damarlanmanın da sertleşebileceği ifade edilmektedir
(15,16). Hangi bebeğin kendiliğinden iyileşme
potansiyeline sahip olduğunu tespit etmek güç
olduğundan tedavisiz izlemi riskli kabul etmişler hem de
bu konunun detaylı olarak araştırılması gerektiğini
belirtmişlerdir (15,16). Demirbilek ve Atayurt boyun
egzersizlerinin 3 aydan küçük bebeklerde tamamen
düzelme sağlarken, 3-6 ay arası bebeklerde %25 oranında,
6 aydan büyük bebeklerde ise %71 oranında cerrahiye
ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir (17). Deformite ne
kadar geç fark edilirse prognoz o kadar kötüleşir ve ne
kadar şiddetliyse tedavinin o kadar agresifleşmesi
gerekir, davranışsal tedavi yöntemlerinin başarısı da o

kadar azalmaktadır (8). Şimdiki araştırmanın sonuçları bu
bakımdan literatürle benzer özellik taşımaktadır. Bu
çalışma bebeklerin teşhis zamanının üç aydan büyük
olabildiğini ve teşhisten sonra alana özel fizyoterapi ve
rehabilitasyon birimine ulaşma süresinin de üç aydan
daha uzun sürebildiğini gösterdi. Bununla birlikte bu
çalışma, rehabilitasyondan yararlanma olasılığının KMT
açısından daha yüksek olduğu, baş deformitesine ait
iyileşme oranının zaman kaybından daha fazla
etkilendiğini gösterdi.
Araştırmanın limitasyonları arasında; güç analizi
yapılmamış olması, bebeklerin başlangıç hemisfer
asimetrilerinin iyileşme sonuçlarını ne oranda etkilediği
hakkında bilgi vermemesi ve bazı gruplarda az sayıda
birey ile takip yapılmış olması bulunmaktadır.
Sonuç olarak bu çalışma, konjenital muskular
tortikollis ve deformasyonel plagiosefali teşhisi olan
bebeklerin fizyoterapi ve rehabilitasyondan fayda görme
oranlarının teşhisten sonraki sürecin iyi
değerlendirilmesi; teşhis ve profesyonel hizmet alım
zamanı arasındaki sürenin mümkün olduğunca kısa
tutulmasına gerek duyulduğunu gösterdi.
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BULGULAR: Çalışmaya toplam 152 hasta katılmıştır.
Çalışmaya katılanların yaşları ortalaması 41,69±11,22 dir.
Tedavi öncesi IIEF, VKİ, Homa İndexi sırasıyla 19,5,
30,1kg/m , 5,05 mg/dl iken tedavi sonrası IIEF, VKİ ve
Homa İndex sırasıyla 21, 29kg/m , 4,46 mg/dl olarak
bulunmuştur (p<0,001). Ayrıca tedavi öncesi ile sonrası
sistolik kan basınçları arasında istatistiksel olarak anlamlı
düşme görülmüştür (p=0,008). Buna karşın tedavi öncesi
diastolik kan başınçları ile tedavi sonrasındaki değerler
arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi.
SONUÇ: Beslenme ve ağırlık kontrolü ile erektil
disfonksiyonun tedavisine katkı sağlamak mümkündür
Anahtar kelimeler: erektil disfonksiyon, vücut kitle
indeksi, beslenme eğitimi
2

2

Giriş

Erektil disfonksiyon (ED) erkeklerde sürekli ya da
tekrarlayıcı olarak cinsel birleşmeyi sağlayacak düzeyde
sertleşmenin sağlanamaması ya da sürdürülememesi
durumudur (1). Erektil fonksiyon ‘’Uluslararası Erektil
Fonksiyon İndeksi Formu (IIEF)’’ kullanılarak
değerlendirilmektedir. Bu sorgulama formunun
uygulanmasıyla elde edilen sonuçlara göre ED; ciddi, orta
ve hafif olarak 3 grupta sınıflandırılmaktadır.
Türkiye de yapılan kapsamlı bir çalışmada, ED
prevelansı %69,2 olarak bulunmuş ve %33,2’ si hafif,
%27,5’ i orta, %8,5’ i şiddetli ED olarak değerlendirilmiştir
[Abstract:0393]
(2). Buna karşın Amerika da yapılan bir çalışmaya göre
ise 40-70 yaş arası erkeklerde hafif, orta ve şiddetli ED
sırasıyla %17, %25 ve %10 olarak bildirilmiştir (3).
Ağırlık Kontrolü ve Beslenme Eğitiminin Erektil
ED’ ye neden olan metabolik hastalıklar ve
Disfonksiyon Tedavisindeki Yeri ve Öneminin
kardiyovasküler risk faktörleri ise; hipertansiyon,
Değerlendirilmesi
diyabetes mellitus (DM), obezite, hiperlipidemi, sigara ve
Ersan Arda
alkol kullanımı ile sedanter yaşam tarzı olarak
Trakya Üniversitesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Edirne
sıralanabilir. Bunlardan özellikle Obezite de ortaya çıkan
ağırlık ve bel çevresinde ki artış, yaş ve yaşam tarzından
AMAÇ: Erektil disfonksiyonun (ED) etyolojisinde ve
bağımsız olarak, fiziksel, psikolojik ve seksüel etkilere
tedavisinde beslenme ve vücut ağırlık kontrolünün yeri
neden olarak yaşam kalitesini düşürmektedir (4). Ancak
ve önemini araştırmak.
yapılan çalışmalarda gösterilmiştir ki, bu faktörler,
YÖNTEM: Kasım 2013- Aralık 2015 tarihleri arasında
hastaların sadece yaşam tarzlarını değiştirmesiyle
üroloji polikliniğinde ED tanısı konulan 152 hasta
modifiye edilebilmektedir (5).
beslenme eğitimi ve ağırlık tedavisi için diyet
Ayrıca hem kalp damar hastalığı açısından
polikliniğine yönlendirilerek beslenme ve vücut ağırlık
hemde
bunun
için risk belirteci olan ED’nun
kontrolü sağlanmaya çalışıldı. Bu hastalara üroloji
önlenmesinde de ağırlık kontrolünün sağlanması büyük
polikliniğinde Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi
önem taşımaktadır (6-8). Bu nedenle, geçmiş yıllardan
Formu (IIEF) doldurularak diyet polikliniğinde 2 aylık
farklı olarak ED’nun etkin tedavisinde sadece erektil
takip sonrası IIEF skoru yeniden değerlendirildi. Bu iki
yetersizliğin giderilmesinden ziyade, altta yatan
IIEF skoru arasındaki farkın istatistiksel olarak
etmenlerin de düzeltilmesi gerektiğini ortaya
anlamlılığına bakıldı. Temel beslenme alışkanlıkları ve
konulmuştur.
antropometrik ölçümlere ilişkin bilgileri (boy uzunluğu
Bu çalışmayla, yaşam kalitesi ve beslenme biçimi
(cm), vücut ağırlığı (kg), vücut kitle indeksi (VKİ) (kg/m ),
konusunda bilgi ve öneriler sunularak geliştirilecek
bel-kalça çevresi (cm), bel-kalça oranı, boyun çevresi ve
ağırlık kontrolü ve beslenme eğitiminin ED tedavisindeki
vücut yağ oranı sorgulayan anket formu, günlük besin
yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır.
alımı, beslenme durumunun belirlenmesi için besin
tüketim sıklığı formu ve biyokimyasal kan parametreleri Yöntem
Hasta grubu
formu uygulandı.
2
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Kasım 2013-Aralık 2015 tarihleri arasında Hisar
İntercontinental Hospital Üroloji Polikliniği’ne ED
şikayeti veya şüphesi ile başvurarak ED tanısı almış,
çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden bireyler
araştırmaya dahil edilmiştir.
Dahil edilme ve dışlanma kriterleri
Erektil Disfonksiyon şikayeti ile Üroloji
Polikliniği’ne başvuran hastaların fiziksel muayeneleri
yapıldıktan sonra hastalara ‘’Uluslar Arası Erektil
Fonksiyon İndeksi Formu (İİEF-5)’’ doldurtuldu. Bu
formu doldurulan hastalar skorlarına göre 3 gruba ayrıldı
ve hafif ile orta derecede ED skoru olan hastalar
çalışmaya dahil edildi. Yüksek ED skoru olan hastalar
çalışma dışında tutuldu.
Çalışma protokolü
Dahil edilen hastalar daha sonra Beslenme ve
Diyet Polikliniğine yönlendirilerek beslenme durumları
değerlendirildi. Bireylerin beslenme davranışları ve
etkileyen etmenler araştırmacı tarafından yüz yüze
görüşülerek bilgi formuna kaydedildi. Beslenme
öncesinde hastaların açlık kan şekeri (AKŞ), total
kolesterol, HDL, LDL, HOMA index, Vücut kitle indeksi
(VKİ) ve sistolik ile diyastolik kan basınçları
değerlendirildi.
Çalışmaya katılan bireyler çalışma süresince ilk
görüşme sonrasında birer ay ara ile iki kez daha izlenmesi
planlandı. İzlem süresince bireylerin İİEF skoru (Ek 2)
tarafımızca yeniden değerlendirilerek iki IIEF skoru
arasında ki farkın istatistiksel olarak anlamlılığı,
bireylerin beslenme durumları ve vücut ağırlıklarındaki
değişikliklerin karşılaştırılması hedeflendi.

Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler
Önce
Medyan (IQR)
IIEF
19,5 (4,25)
Homa
5,05 (3,18)
AKŞ
103 (19,5)
HbA1c
5,2 (1,44)
Total kolesterol 230 (70,5)
LDL
HDL
VKİ
Sistolik Kan
Basıncı
Diyastolik Kan
Basıncı

Ağırlık kaybı istenen bireyler için ideal vücut
ağırlığı hedefleri belirlendi. Bu hedefe varılabilmesi için
uyulması gereken beslenme programı bireyin
olanaklarına, eşlik eden diğer sağlık sorunlarına göre ve
Dünya Sağlık Örgütü’ nün sağlıklı beslenme için enerji ve
besin öğeleri dağılımı (diyetten gelen enerjinin %50-60
karbonhidrat, %25-30 yağ, %15-20 proteinden olacak
şekilde) önerileri doğrultusunda düzenlenmiştir.
Beslenme programının enerji düzeyi Herris Benedict
formülü ile ideal vücut ağırlığı ise BKİ formülü ile
belirlenmiştir.
İstatistiksel analiz
Elde edilen veriler SPSS 11.5 paket programı ve
beslenme bilgi sistemleri (BE-BİS) paket programı
kullanılarak değerlendirilmiştir. Değişkenlerin dağılımına
Shapiro Wilks testi ile bakılmıştır. BMI dışındaki
değişkenlerin dağılımı normal olmadığından, değişkenler
medyan, IQR (interquartile range, çeyrek açıklık) ile
özetlenmiştir. Değişkenlerin dağılımı normal
olmadığından önceki ve sonraki değerler arasında fark
Wilcoxon T testi (Wilcoxon signed rank test) ile test
edilmiştir.
Bulgular
Dahil edilme ve dışlanma kriterlerinin soucunda
çalışmaya toplam 52 hasta katılmıştır. Çalışmaya
katılanların yaşları ortalaması 41,69±11,22 olup elde
edilen diğer veriler Tablo 1’de özetlenmiştir. Buna göre
IIEF’ de anlamlı bir artış olduğu (p<0,001), homa indexi
(p<0,001), AKŞ (p<0,001), total kolesterol (p<0,001), LDL
(p=0,002), BMI (p<0,001) ve sistolik kan basıncı (p=0,008)
değişkenlerinde anlamlı bir azalma olduğu gözlenmiştir.

Min; max
6; 25
2; 12
86; 376
3,5; 11,6
152; 390

Sonra
Medyan (IQR)
21 (5)
4,65 (2,53)
100 (15)
5,2 (1,32)
220 (62)

Min; max
12; 26
2; 10
78; 230
3,5; 11
152; 350

p-değeri
<0,001*
<0,001*
<0,001*
0,1671
0,001*

155 (63)
46 (12,25)
30,1 (4,08)
130 (10)

100; 266
29; 78
23,7; 45
110; 160

153 (58,25)
46 (13,25)
29 (3,65)
130 (10)

100; 270
29; 78
24; 42,2
110; 150

0,002*
0,095
<0,001*
0,008*

80 (0)

70; 100

80 (0)

70; 90

0,1489

*p ≤ ,05
IIEF indeksi önceki ve sonraki değerleri farkı
üzerinde yaş etkisi de göz önünde bulundurularak diğer
değişkenlerin önceki ve sonraki değer farklarının anlamlı
olup olmadığına bakmak için çoklu doğrusal regresyon

modeli kurulmuştur (Tablo 2).
Model 1 sütununda yaş değişkeninin ve diğer
tüm değişkenlerin farkının IIEF farkına olan etkileri
bireysel olarak basit regresyon modeli ile incelenmiştir.
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IIEF deki değişim sadece BMI ile açıklandığında BMI, 0,10
düzeyinde anlamlı bulunmuştur (p=0,066).
Model 2 sütununda tüm değişkenler aynı anda
modele eklenmiştir ve çoklu regresyon modeli ile
incelenmiştir. Tüm değişkenler aynı andan modelde iken
IIEF’ yi etkileyen herhangi bir anlamlı değişken yoktur.

Tablo 2. IIEF değişkeninin tahmin edilmesi
Model 1
Estimate
p
Yaş
0,013
0,639
Homa
-0,291
0,466
AKS
0,003
0,732
HbA1c
0,480
0,359
Total
0,016
0,181
kolesterol
LDL
0,054
0,233
HDL
-0,147
0,306
VKİ
-0,903
0,066.
Sistolik
-0,020
0,785
Diyastolik
0,0129
0,924

Model 2
Estimate
0,014
-0,244
-0,001
0,436
0,016

p
0,677
0,595
0,911
0,511
0,353

0,015
-0,145
-0,717
-0,006
-0,103

0,846
0,354
0,204
0,946
0,587

Tartışma
ED, erkek yaşam kalitesini düşüren ve yaygın
görülen bir hastalıktır (9,10). Yapılan gerek kesitsel
gerekse prospektif epidemiyolojik çalışmalar obezite ve
metabolik sendromun artmış ED riskiyle ilişkili olduğunu
göstermiştir (11).
Erektil disfonksiyon şikayeti olmayan 31724
hastanın takip edildiği bir çalışmada obeziteyle birlikte
ED riskinin %40 arttığı gösterilmiştir (12). Ayrıca aşırı
kilolu olan veya obez olan erkeklerde normal kilolu olan
erkeklere oranla ED gelişme olasılığının uzun takipli
prospektif çalışmalarda %70-96 arttığı ortaya konmuştur
(13-15). Bunun dışında VKİ’ nin 25-30 kg/m olması ED
riskini 1,5 kat, ve >30 kg/m olması 3 kat arttırdığı
bildirilmiştir (16).
Tip 2 DM ve ED’lu 306 hastanın 1 yıl takip
edildiği çalışmada kilo kaybından sonra hastaların
%22’sinde ED’de düzelme görüldüğü bildirilmiştir (17).
Khoo ve ark.’nın yaptığı çalışmada %10 kilo kaybının
non-diyabetiklerde olduğu gibi diyabetiklerde de IIEF
değerlerinde düzelmeyle, testesteron seviyelerinde artışla
ve artmış insülin duyarlılığı ile ilişkili olduğu
belirtilmiştir (18).
Obezite tedavisinde cerrahi günümüzde popüler
bir seçenek haline gelmiş olup cerrahi geçiren hastalarda
cinsel fonksiyonları değerlendiren birçok çalışma
yapılmıştır.
Bunlardan 39 obez hastanın bariatrik cerrahi
öncesi ve postoperatif 1. yıl IIEF skoru ve testesteron
seviyelerinin değerlendirildiği bir çalışmada her iki
parametrede de cerrahi tedavi sonrası anlamlı düzelme
olduğu bildirilmiştir (19). Bunun dışında 20 morbid obez
2

2

Model 3 adımsal (stepwise) değişken seçim
yöntemi ile AIC (Akaike information bilgi kriteri) seçilen
modeli göstermektedir. Bu model, en küçük AIC’si olan
sadece BMI’ın bulunduğu modele ek olarak total
kolesterol değişkenini de içermektedir. IIEF farkı toplam
kolesteroldeki değişim farkından arındırıldığında 0,10
düzeyinde BMI’in anlamlı olduğu bulunmuştur (p=0,080).

Model 3
Estimate

p

0,014

0,220

-0,856

0,080

hastanı 24 ay boyunca takip edildiği çalışmada 10 hastaya
gastrik bypass uygulanmıştır. Gastrik bypass uygulanan
hastalarda anlamlı kilo kaybı olup IIEF skorları ve
testesteron düzeylerinde de aynı oranda anlamlı düzelme
gerçekleştiği gözlenmiştir.
Obeziteyle birlikte sedanter yaşamın da ED’yi
etkilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Vücut kitle
indeksi >27,5 kg/m olan hastaların incelendiği bir
çalışmada diyetin düzenlenmesi ve egzersiz yapılmasıyla
IIEF skorunda düzelme ve testesteron düzeylerinde artış
ortaya çıktığı gösterilmiştir (20).
Fiziksel aktivite ile ED ilişkisini ortaya koyan
başka bir çalışmada 40-70 yaşlarındaki 1156 hasta
değerlendirilmiş ve fiziksel aktivitesi iyi olanlarda ED
riskinin, olmayanlara göre daha düşük olduğu ortaya
konmuştur (21). Bacon ve ark. 22086 hastayı
değerlendirdiği prospektif çalışmada obezite ve sigaranın
ED riskini arttırdığı ancak fiziksel aktivitenin ED riskini
azalttığı gösterilmiştir (22).
Tüm bu çalışmalara benzer biçimde bizim
sonuçlarımızda göstermiştir ki, beslenme programının
düzenlenmesi ve uygun takiplerin sağlanması ile,
hastalarda VKİ, AKŞ, homa index, total kolesterol, sistolik
kan basıncı ve IIEF-5 skorlarında anlamlı düzelme
gelişebilmektedir.
Sonuç
ED tedavisinde yaşam biçimi değişiklikleri ve risk
faktörlerinin düzenlenmesi önemli yer tutmaktadır.
Özellikle obez hastalarda kilo vermek ve VKİ’ ni belirli bir
seviyede tutmak hafif ve orta derece ED tedavisinin
önemli bir bileşenidir.
2
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[Abstract:0396]
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Engelli
Bireylere Yönelik Tutumları
Sevgi Özdinç , Fatma Nesrin Turan
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü
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AMAÇ: Engellik veya güncel ifadesiyle yeti yitimi,
doğumsal veya sonradan gelişen nedenlerle ortaya çıkan
fiziksel, bilişsel, duysal veya kombinasyonları şeklinde
olan ve yaşamı çeşitli düzeylerde kısıtlayan bir
durumdur. Engelliliğin fiziksel ve sosyal çevrenin
etkileşimi sonucu oluştuğu ifade edilir ve bağımsızlığın
arttırılması veya azaltılmasında çevrenin tutumları da
belirleyici faktörlerdendir. Bu çalışmanın amacı, geleceğin
sağlık profesyonelleri olan Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarını
belirlemektir.
YÖNTEM: Rastgele örneklem yöntemi ile Sağlık Bilimleri
Fakültesi bünyesinde bulunan fizyoterapi, Beslenme
Diyetetik, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümlerinden
94 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Demografik bilgiler
ve engelli bireylere yönelik yaşam tecrübelerini
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sorgulayan bir veri toplama formuna ek olarak Engelli
Bireylere Yönelik Tutumlar Ölçeği (EBYTÖ) gönüllülük
esasına bağlı olarak uygulanmıştır. EBYTÖ Başbakanlık
Özürlüler Dairesi tarafından geliştirilen beşli likert tarzı
bir ölçektir. Puan aralığı 43-215’tir. Yüksek puan olumlu
tutumları ifade etmektedir. Kişiler arası İlişkiler, Çalışma
Yaşamı, Aile Yaşamı, Kişisel Özellikler, Yetkinlik
Bağımsız Yaşam olmak üzere beş alt ölçeği
bulunmaktadır. Total puan alt ölçekler açısından
bölümler, anne eğitimi, baba eğitimi ve engelli arkadaşı
olup olmaması açısından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Katılımcıların 73’ü (%76,8) kadın, 22’si
(%23,2) erkekti. Yaş ortalaması 20,56 (18-25) idi. Total
puan ortalaması 180,78, 182,00 (130-229) idi. Total puan
bakımından bölümler arasında fark bulunamamışken
(p=0,171), yetkinlik bağımsız yaşam açısından bölümler
arasında fark bulundu (p=0,038). Bu fark hemşirelik ve
beslenme bölümleri arasındaydı (p=0,045). Anne ve baba
eğitimi ile total tutum arasında fark tespit edilememişken,
eğitim hayatında engelli arkadaşı olan ve olmayanlar
arasında fark tespit edilmiştir (p=0,017). Bu araştırma da
ölçeğin iç tutarlılığı 0,87 bulunmuştur.
SONUÇ: Genel olarak öğrencilerin engelli bireylere
yönelik tutumları iyidir. Sağlık profesyonellerinin
tutumları rehabilitasyonda majör faktördür. Toplumun
engelli bireylere yönelik olumlu tutumun arttırılmasında,
eğitim ve bilgilendirmenin yanında kaynaştırılmış eğitim
sisteminin de etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Anahtar kelimeler: engellilik, tutum, eğitim,
rehabilitasyon

Tutumlar, yaşam tecrübesi ve öğrenme yoluyla sürekli
gelişirler. Anne-baba, arkadaşlar, kitle iletişim araçları,
kişisel yaşantılar tutumların oluşmasında rol oynayan
faktörlerden bazılarıdır. Öğrenme ve farkındalık ile var
olan tutumlar değiştirmek mümkün olabilir(4). Engelli
bireyler için bağımsızlığın arttırılması veya
azaltılmasında çevrenin tutumları da belirleyici
faktörlerdendir. Olumsuz tutumlar (farklı görme,
ayrımcılık, bilinmeyenden korkma…), yeti yitimine sahip
bireylerin toplumla bütünleşmesinde görünmez
engellerdir. Onların toplumdan soyutlanmalarını,
üretkenliklerini ve bağımsızlıklarını etkiler (5,6). Olumsuz
tutumlar ve onlara eşlik eden davranışlar hem bireysel
hem de toplumsal hizmetleri büyük ölçüde sınırlayabilir
(7,8). Bu çalışmanın amacı, geleceğin sağlık
profesyonelleri olan Sağlık Bilimleri Fakültesi
öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumlarını
belirlemektir.
Yöntem
Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan
Fizyoterapi, Beslenme Diyetetik, Hemşirelik ve Sağlık
Yönetimi bölümlerinden 94 öğrenci rastgele örneklem
yöntemi ile çalışmaya dahil edilmiştir. Demografik
bilgiler ve engelli bireylere yönelik yaşam tecrübelerini
sorgulayan bir veri toplama formuna ek olarak Engelli
Bireylere Yönelik Tutumlar Ölçeği (EBYTÖ) gönüllülük
esasına bağlı olarak uygulanmıştır. Total puan ve alt ölçek
puanları bölümler, anne eğitimi, baba eğitimi ve engelli
arkadaşı olan ve olmayanlar ve cinsiyetler açısından
karşılaştırılmıştır.
Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar Ölçeği:
Giriş ve Amaç
Başbakanlık Özürlüler Dairesi tarafından geliştirilen beşli
Engellik veya güncel ifadesiyle yeti yitimi,
likert tarzı bir ölçektir. Puan aralığı 43-215 tir. Yüksek
doğumsal veya sonradan gelişen nedenlerle ortaya çıkan puan olumlu tutumları ifade etmektedir. Kişiler arası
fiziksel, bilişsel, duysal veya kombinasyonları şeklinde
İlişkiler, Çalışma Yaşamı, Aile Yaşamı, Kişisel Özellikler,
olan ve yaşamı çeşitli düzeylerde kısıtlayan bir durumdur Yetkinlik Bağımsız Yaşam ve Eğitim Ortamı olmak üzere
(1). International Classification of Functioning (ICF),
altı alt ölçeği bulunmaktadır (9).
engellik kavramına yenilik getirerek, engelliliği insanın
Etik Prosedür: Bu araştırma için Trakya
fiziksel ve sosyal çevrenin etkileşimi sonucu oluştuğunu
üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar etik
ifade ederek sosyal çevrenin engellik üzerindeki etkisine
kurulundan izin alınmıştır. Etik kurul numarası TÜTFdikkat çekmiştir (2). Tutumlar bireyin kişilik özellikleri
BAEK:2017/89 dur.
gibi içsel öğelerdendir .Sosyal öğrenme kuramına göre
tutumlar davranışları, davranışlar da tutumları etkiler (3).
Tablo 1. Engelli bireylere yönelik tutumlar ölçeği toplam puan ve alt faktörler açısından bölümlerin karşılaştırılması
(P değeri one way anova testi sonucu)
EBYTÖ
Fizyoterapi
Beslenme
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
p
Ortalama± SS
Ort±SS
Ortalama± SS
Ortalama± SS
Ortanca
Ortanca
Ortanca
Ortanca
(Min-Max)
(Min-Max)
(Min-Max)
(Min-Max)
n=27
n=15
n=37
n=16
Toplam Puan
185.96±19,26
184,66±15,28
176,00±19,63
179,50±19,24
0,17
184,00
185,00
178,00
183,50
(145-229
(159-213)
(130-208)
(145-205)
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İstatistik: Tanımlayıcı istatistiklerden aritmetik
ortalama, standart sapma, ortanca ve minimum ve
maximum verilmiştir. Verilerin normal dağılıma
uygunlukları test edildikten sonra normal dağılıma
uygunluk gösterenler için parametrik göstermeyenler için
non parameterik testler kullanılmıştır.
Bulgular

Katılımcıların 73’ü (%76,8) kadın, 22’si (%23,2)
erkekti. Yaş ortalaması 20,56 (18-25) idi. Bu araştırmada
ölçeğin iç tutarlılığı 0,87 bulunmuştur.Total puan
ortalaması 180,78, 182,00 (130-229) idi. Total puan
bakımından bölümler arasında fark bulunamamışken
(p=0,171), yetkinlik bağımsız yaşam açısından bölümler
arasında fark bulundu (p=0,038) (Tablo 1 ve 2).

Tablo 2. Engelli bireylere yönelik tutumlar ölçeği toplam puan ve alt faktörler açısından bölümlerin karşılaştırılması

Bu fark hemşirelik ve beslenme bölümleri
arasındaydı (p=0,045) (Tablo 3). Anne ve baba eğitimi ile
total tutum arasında fark tespit edilememişken, eğitim
hayatında engelli arkadaşı olan ve olmayanlar arasında
fark tespit edilmiştir (Tablo 4).
Tartışma
Engel tanısına göre ise tutumlarda farklılık
bulunduğunu iddia eden çalışmalar vardır. Buna göre;
toplumun işitme, görme ve fiziksel engellilere yönelik
tutumunun mental engellilere göre daha pozitif olduğu,
fiziksel engellilere tutumun psikiyatrik engellilere göre
daha pozitif olduğu yönündedir (10,11).
Bir başka çalışmada dini inançların engelli
bireylere yönelik tutum üzerinde etkili bir faktör

olmadığı, kültürel farklılıklar açısından, ortak yaşam
süren toplumlarda (Arap, Çin) engellilere yönelik
tutumların bireysel toplumlara göre (Alman, Avusturya)
daha negatif olduğu bildirilmiştir (12).
Sonuç
Sağlık profesyonellerinin tutumları
rehabilitasyonda majör rol oynar. Tutumların
şekillenmesinde çok çeşitli faktörler vardır. Genel olarak
SBF öğrencilerinin engelli bireylere yönelik tutumları
iyidir. Toplumun engelli bireylere yönelik olumlu
tutumun arttırılmasında, eğitim ve bilgilendirmenin
yanında kaynaştırılmış eğitim sisteminin de etkili
olduğunu söyleyebiliriz.
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Tablo 3. Yetkinlik Bağmsızlık Alt Faktörü Açısından Bölümlerin ikili Karşılaştırmaları

Tablo 4. Eğitim Hayatında Engelli Arkadaşı Olan Ve Olmayanların Karşılaştırılması
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[Abstract:0400]
Çocuk Yoğun Bakım Ünitemizde Bir Yılda Trakeostomi
Açılan Hastaların Değerlendirilmesi
Süleyman Bayraktar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
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AMAÇ: Bu çalışmada ünitemide açılan trakeostomi
olgularının endikasyonları, trakeostomi açılma süresi,
komplikasyonlar ve aileye trakekostomi bakım eğitimi
verilmesi hakkındaki deneyimlerimizi literatür eşliğinde
paylaşmak ve karşılaştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çocuk yoğun bakım ünitemizde Ocak 2015 ve
Ocak 2016 tarihleri arasında trakeostomi açılan 12 hastaya
ait demografik ve klinik bilgiler retrospektif olarak
bilgisayar kayıtları, hasta dosyaları ve hemşire
gözlemlerinin taranması ile elde edilmiştir.
BULGULAR: 12 hastanın 7’si (%58,33) erkek, 5’i (%41,66)
kız, yaşları 1 yaş ile 14 yaş arasında değişmekte olup
ortalaması 6,0±5,62 (1-14 yıl) yıldı. Hastalarımızın 7’sine
(%58,33) nörolojik hastalıklar, 5’ine (%41,66) uzamış
entübasyon nedeniyle trakeostomi açıldı. Trakeostomi
açılmadan önce hastalarımızın hepsi mekanik ventilator
desteği almıştı, hastalarımızın mekanik ventilatörde kalış
süresi 35,25±37,35 (7-120) gün olarak tespit edildi.
Trakeostomi işlemi sırasında veya sonrasında
komplikasyon nedeniyle hastalarımızdan hiçbiri
kaybedilmedi. Ancak hastalarımızdan 1’inde (%8,33)
postoperatif pnömotoraks, 1’inde (%8,33) ise trakeostomi
çevresinde açık yara meydana geldi. Trakeostomi bakım
eğitimi verilen hasta yakınlarının bu eğitimi alıp tek
başına yeterli bakım hizmeti verecek düzeye gelme süresi
17,18±7,58 (7-30) olarak tespit edildi.
SONUÇ: Çalışmamızda nörolojik hastalıklar literatürle
uyumlu olarak en sık trakeostomi açılması gerektiren
hastalık grubu olarak bulunmuştur. Trakeostomi yoğun
bakımda mortalite ve morbiditesi düşük bir uygulamadır.
Ancak trakeostomi açılan hastaya bakım hizmeti verecek
hasta yakınlarının eğitimi üzerinde durmak gereklidir.
Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde bakım
şartlarının da iyileşmesiyle yıllar geçtikçe trakeostomi
açılam çocuk hasta sayısı artmaktadır. Trakeostomi açılan
hastalar evlerinde kendilerine bakım veren aile
bireyleriyle yaşamlarını sürdürmektedir. Bu sırada
trakeostomi kanülü değişimi, genel değerlendirme
(beslenme, solunum v.b.), ilaç, enteral beslenme ürünleri
ve bakım malzemelerinin reçetelenmesi için Aile
Hekimine başvurular olabilmektedir. Bu nedenle Aile
Hekimi meslektaşlarımızın konuyla ilgili dikkatlerini
çekmek istedik.
Anahtar kelimeler: aile bakımı, nörolojik hastalıklar,
pediatrik trakeostomi

daha çok nörolojik hastalıklar, uzamış entübasyon, üst
hava yolu anomalileri, travma nedeniyle
uygulanmaktadır (2).
Çalışmamızda bir yılda Çocuk Yoğun Bakım
Ünitemizde yatıp trakeostomi açılan hastalarımızı
değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamız 3. düzey 6 yatağı olan ünitemizde
yapılmıştır. Çalışma için 28.12.2015 tarihinde 360 sayı
numarası ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik
Kurulu’ndan izin alınmıştır. Çocuk Yoğun Bakım
Ünitesinde Ocak 2015 ile Ocak 2016 tarihleri arasında
yatıp trakeostomi açılan 12 hasta çalışmaya dahil edilmiş,
verileri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastalara
ait veriler yaş, cinsiyet, trakeostomi endikasyonları,
mekanik ventilatörde kalış süreleri, trakeostomi
endikasyonları, komplikasyonlar, mekanik ventilatör
ihtiyacı, ailenin hastanın bakımını öğrenme süresine ait
bilgiler, kayıtlar incelenerek elde edilmiştir.
Bu veriler “Statistical Package for Social Sciences”
version 15 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) programı ile
değerlendirilmiştir. Çalışma grubundaki değişkenlerin
tanımlayıcı istatistikleri (sayı, yüzde, ortalama, standart
sapma, minimum ve maksimum) hesaplanmıştır.
Bulgular
Çalışmamıza dahil edilen 12 hastanın 7’si
(%58,33) erkek, 5’i (%41,66) kız, yaşları 1 yaş ile 14 yaş
arasında değişmekte olup ortalaması 6,0±5,62 (1-14 yıl)
yıldı. Trakeostomi açılma endikasyonuna göre ise
nörolojik hastalıkları nedeniyle trakeostomi açıların yaş
ortalaması 6,42±6,21 (1-14 yıl), uzamış entübasyon
nedeniyle trakeostomi açılanların yaş ortalaması 5,4±5,31
(1-14 yıl) yıldı.
Tablo1. Yaşlara göre trakeostomi uygulanan hasta sayısı
6
5
4
3
2
1
0
İnfant (2-24 ay) Okul öncesi (25- Okul çağı (85- Adolesan (12084 ay)
120 ay)
204 ay)

Giriş
Trakeostomi, binlerce yıldır uygulanan trakeada
bir açıklık oluşturarak cilde ağızlaştırılması ameliyatıdır.
Çocuklarda ilk trakeostomi Caron tarafından 1776 yılında
yapılmıştır (1).
Geçmişte trakeostomi, daha çok solunum
yollarını tıkayan enfeksiyöz sebepler (difteri, epiglotit)
nedeniyle yapılırken tedavi edici hizmetlerin, aşılama
çalışmalarının ve çocuk yoğun bakım ünitelerinin
gelişmesiyle endikasyonları değişmiştir. Günümüzde

Hastalarımızın 7’sine (%58,33) nörolojik
hastalıklar, 5’ine (%41,66) uzamış entübasyon nedeniyle
trakeostomi açıldı.
Trakeostomi açılmadan önce hastalarımızın hepsi
mekanik ventilator desteği almıştı, hastalarımızın
ventilatörde kalış süresi 35,25±37,35 (7-120) gün olarak
tespit edildi. Trakeostomi sonrası hastalarımızın tamamı
mekanik ventilatörle solunum desteği alırken, taburcu
olurken solunum desteği alan hasta sayısı 7 (%58,33) oldu.
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daha yüksek olarak bulunmasını hastalarımızın
yakınlarının trakeostomi açılmasına rıza göstermemesine
bağladık.
Sayı
Çocuklarda yetişkinlere göre trakeostomiye bağlı
daha fazla ve ciddi komplikasyonlar görülmektedir (8).
Atmaca ve ark. yaptıkları 54 hastalık çalışmada
Uzamış
5,4±5,31
5
perioperative dönemde komplikasyon oranlarını %13,
entübasyon
(1-14)
postoperative komplikasyon oranlarını %16 olarak
Serebral palsy
6,33±6,65
3
bildirmişlerdir (9). Hastalarımızdan 1’inde (%8,33)
(2-14)
perioperatif dönemde kanülün yanlış yerleşmesi sonucu
Metabolik
1
7
65
pnömotoraks ve ardından kardiyopulomoner arrest
hastalık
gelişti, postoperative dönemde ise 1’inde (%8,33) yara
Kongenital kalp
1
1
70
enfeksiyonu, 7’sinde (%58,33) pnömoni meydana geldi.
hastalığı
Çeşitli çalışmalarda trakeostomi ilişkili komplikasyonlara
Nöromüsküler
6,42±6,21
9,42±2,07
bağlı mortalite %1,3-2,5 olarak bildirilmektedir (10-12).
7
hastalık
(1-14)
(7-12)
Hastalarımızdan hiçbiri trakeostomi veya trakeostomiye
Serebral palsy
7,75±6,70
10±2,16
bağlı komplikasyonlardan kaybedilmedi.
4
(1-14)
(7-12)
Çalışmaya dahil edilen hastalarımıza bakım
Spinal muskuler
9,5±2,12
verecek kişilere verilen eğitimin süresi 17,18±7,58 (7-30)
2
1
atrofi
(8-12)
gün olarak tespit edildi. Literatürde trakeostomi açılan
çocuk hastaya bakım verecek kişinin ortalama eğitim
Ağır iskelet
süresini tespit eden bir çalışma tespit edilememiştir.
deformitesi
1
12
7
Trakeostomi açılan hastalar evlerinde yaşamlarını
(kifoskolyoz)
sürdürürken,
trakeostomi kanülü değişimi, genel
*Trakeostomi öncesi mekanik ventilatörde kalış süresi
değerlendirme (beslenme, solunum v.b.), ilaç, enteral
beslenme ürünleri ve bakım malzemelerinin
Perioperatif dönemde hastalarımızın 1’inde
reçetelenmesi için Aile Hekimine başvurabilmektedirler.
(%8,33) tüpün sağa yerleşimi sonrasında pnömotoraks,
Bu nedenle Aile Hekimi meslektaşlarımızın konuyla ilgili
gelişmiş ardından da kardiyak arrest nedeniyle
dikkatlerini çekmek istedik.
canlandırma uygulandı. 1’inde (%8,33) trakeostomi
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etrafında açık yara gelişti. Postoperatif dönemde ise
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[Abstract:0401]
Etiologic assessment of azotemia in decompensated
liver cirrhosis patients
Abdullah Şumnu
Department of Nephrology, Istanbul Medipol University,
Turkey
AIM: Renal failure is a common and serious complication
in patients with advanced cirrhosis. The etiology of
azotemia in a cirrhotic patient should be assess carefully.
METHOD: Eighty-four decompensated cirrhosis patients
with azotemia were elavuated respectively, to find out the
etiology of renal failure. The etiologic classification of
renal failure determined as prerenal, renal (intrinsic),
postrenal failure and hepatorenal syndrome (HRS).
Azotemia was defined as a blood creatinine concentration
>1.5 mg/dl. Clinical and laboratory data of patient group
and control groups were entered into SPSS 13.0 database.
RESULTS: 84 patients with azotemia were evaluated
respectively. The etiology of azotemia (Figure) was
prerenal factors in 30% of the patients, renal factors
(intrinsic factors) in %36, hepatorenal syndrome in 32%
and postrenal factors in %2. Poor fluid intake, highvolume paracentesis, gastrointestinal bleeding and acute
gastroenteritis were the major causes of prerenal failure.
Common causes of intrinsic renal failure in 30 patients
were chronic glomerulonephritis (n=8), diabetic
nephropathy (n=7), hypertension (n=3), contrast
nephropathy (n=3), toxicity due to tacrolimus (n=2),
chronic pyelonephritis (n=2) and septic shock (n=2). Of
the 27 HRS patients, 13 were type 1 and 14 were type 2
HRS. The major predisposing factors for hepatorenal
syndrome were high-volume paracentesis, spontaneous
ascites infection and gastrointestinal bleeding.
CONCLUSION: Before making the diagnosis of
hepatorenal syndrome in a cirrhotic patient, the etiology
of renal failure as well as the predisposing factor should
be evaluated carefully.

Keywords: azotemia, decompensated liver cirrhosis,
hepatorenal syndrome, renal failure
Introduction
Renal failure is a common and serious
complication in patients with advanced cirrhosis. HRS is
defined as the development of renal failure in patients
with advanced liver failure (acute or chronic) in the
absence of any identifiable causes of renal pathology. The
etiology of azotemia in a cirrhotic patient should be assess
carefully.
Methods
Eighty-four decompensated cirrhosis patients
with azotemia were elavuated respectively, to find out the
etiology of renal failure. The etiologic classification of
renal failure determined as prerenal, renal (intrinsic),
postrenal failure and hepatorenal syndrome (HRS).
Azotemia was defined as a blood creatinine concentration
>1.5 mg/dl. Clinical and laboratory data of patient group
and control groups were entered into SPSS 13.0 database.
Results
84 patients with azotemia were evaluated
respectively. The etiology of azotemia (Figure 1) was
prerenal factors in 30% of the patients, renal factors
(intrinsic factors) in %36, hepatorenal syndrome in 32%
and postrenal factors in %2. Poor fluid intake, highvolume paracentesis, gastrointestinal bleeding and acute
gastroenteritis were the major causes of prerenal failure.
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Yoğun Bakım Hastalarının Analizi. Türkiye Çocuk Hast
Derg 2017;3:171-4.
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Figure1. The etiology of azotemia (percents)
Common causes of intrinsic renal failure in 30
patients were chronic glomerulonephritis (n=8), diabetic
nephropathy (n=7), hypertension (n=3), contrast
nephropathy (n=3), toxicity due to tacrolimus (n=2),
chronic pyelonephritis (n=2) and septic shock (n=2). Of
the 27 HRS patients, 13 were type 1 and 14 were type 2
HRS (Table 1). The major predisposing factors for
hepatorenal syndrome were high-volume paracentesis,
spontaneous ascites infection and gastrointestinal
bleeding.
Conclusion
Before making the diagnosis of hepatorenal syndrome in
a cirrhotic patient, the etiology of renal failure as well as
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the predisposing factor should be evaluated carefully.
Table1. Etiologic subgroups of azotemia
Prerenal etiology: 25 patients (30%)
Renal etiology: 30 patients (36%)
• Chronic glomerulonephritis; n=8
• Diabetic nephropathy; n=7
• Hypertensive nepropathy; n=3
• Contrast
nephropathy;
n=3
• Calcineurin toxicity; n=2
• Chronic pyelonephritis; n=2
• Septic shock; n=2
• Others; n=3
Postrenal etiology: 2 patients (2%)
• Vesicoureteral reflux: n=1
• Urolithiyazis; n=1
Hepatorenal syndrome: 27 patients (32%)
• Type 1 HRS; n=13
• Tip 2 HRS; n=14

öyküsü 4 olguda (%50) mevcuttu, hastaların %75’inde
kronik bir hastalık da vardı.
SONUÇ: Kronik subdural hematom, yakınma ve klinik
tablonun sinsi ve yavaş ilerleyen bir süreç göstermesi,
buna bağlı olarak da tanı ve tedavide gecikmelerin
görülmesi yönünden önem taşımaktadır. Baş ağrısı,
geriatrik hasta grubunda sık görülen bir şikayet olup
kronik subdural hematom bu hasta grubunda mortalite
ve morbidite oranları nedeni ile göz önünde
bulundurulması gereken önemli bir patolojidir. Baş ağrısı
ile başvuran geriatrik hasta grubunda öyküde kafa
travması ve antikoagülan kullanımı sorgulanmalı ve
nörolojik defisit olmasa dahi kranial BT ile kronik
subdural hematom varlığı araştırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: baş ağrısı, kranial BT, subdural
hematom
[Abstract:0403]
Herbal product use in chronic hemodialysis patients: a
single centre study
Abdullah Şumnu
Department of Nephrology, Istanbul Medipol University,
Turkey

[Abstract:0402]
AIM: Complementary and alternative medicine
Baş ağrısı olan 65 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Kranial applications are perceived as a hope by patients in both
dialysis and predialysis period. In our study we have
Bilgisayarlı Tomografide Kronik Subdural Hematom
investigated the use of herbal products on hemodialysis
Sıklığı
patients before and during dialysis.
Fethi Emre Ustabaşıoğlu
METHOD: 26 hemodialysis patients followed in the
Trakya Üniversitesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne
chronic hemodialysis unit have been included to the
study. An objective questionnaire has been conducted by
--NO FULLTEXT AVAILABLE-a single researcher.
AMAÇ: Baş ağrısı toplumda sık görülen bir yakınma olup RESULTS: The mean age of the patients was 52.3; %34
were women and %66 were men. The average
önemli bir halk sağlığı problemidir. Kronik subdural
hemodialysis duration was 22 months (min:1, max:131).
hematom geriatrik popülasyonda sık görülen ve sessiz
seyir gösteren kanama tipidir. Kronik subdural hematom The etiology of end stage renal disease were diabetic
nephropathy (11%), hypertension (23%), polycystic
ileri yaş hastalarda beyin ağırlığının azalması ve buna
kidney disease (4%) and chronic glomerulonephritis
bağlı ekstrakranial hacimde artıştan dolayı sıklıkla yaşlı
(15%). In 42% of the patients the etiology was not
hastalarda meydana gelir. Kronik subdural hematom
determined. While 7 of the patients (11%) are illeterate, 13
tanısında bilgisayarlı tomografi (BT) ilk basamak görün(50%) are primary school, 2 (7%) are secondary school and
tüleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada
4 (15%) are high school graduate. Three of the patients
baş ağrısı nedeni ile kranial BT çekilen hastalarda kronik
(11%) had used herbal products before starting the
subdural hematom sıklığını göstermeyi hedefledik.
dialysis, while only 1 of them carried on using them. Two
YÖNTEM: Çalışmada Haziran-Aralık 2017 tarihleri
of the patients obtained the products in the market, while
arasında baş ağrısı nedeni ile Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında kranial BT ile tetkik only 1 of them bought them in the pharmacy. While 2
patients were adviced by another patient, 1 of them was
edilen 65 yaş ve üzerindeki 754 hastanın kranial BT
motivated on the internet. While the relavant doctors did
görüntüleri retrospektif olarak taranmıştır. Tanımlayıcı
veriler yüzde (sayı), ortalama±standart sapma, minimum not examine 2 of them on the previous use of herbal
products, 1 patient was checked out.
ve maksimum değerler olarak verilmiştir.
BULGULAR: Yapılan retrospektif tarama sonucunda 754 CONCLUSION: Despite of the regular controls of the
kranial BT’li hasta içerisinde 8 hastada subdural hematom doctors, the use of herbal products by hemodialysis
patients should be examined. Raising awereness over the
saptandı. Hastaların 5’i (%62,5) erkek; 3’ü (%37,5) kadın
idi. Hastaların yaş ortalaması 71,6 idi. Hafif kafa travması use of herbal products is needed.
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Keywords: alternative medicine, hemodialysis, herbal
products

Results
The mean age of the patients was 52.3; 34% were women
and 66% were men. The average hemodialysis duration
Introduction
was 22 months (min:1, max:131). The etiology of end stage
Recently, despite the developments in diagnosis
renal disease were diabetic nephropathy (11%), hyperand treatment of diseases, herbal product use in patients
tension (23%), polycystic kidney disease (4%) and chronic
with chronic diseases has become more frequent.
glomerulonephritis (15%). In 42% of the patients the
Complementary and alternative medicine applications are etiology was not determined. While 7 of the patients
perceived as a hope by patients in both dialysis and
(11%) are illeterate, 13 (50%) are primary school, 2 (7%)
predialysis period. In our study we have investigated the are secondary school and 4 (15%) are high school
use of herbal products on hemodialysis patients before
graduate. Three of the patients (11%) had used herbal
and during dialysis.
products before starting the dialysis, while only 1 of them
Method
carried on using them. Two of the patients obtained the
26 hemodialysis patients followed in the chronic
products in the market, while only 1 of them bought them
hemodialysis unit have been included to the study. An
in the pharmacy. While 2 patients were adviced by
objective questionnaire has been conducted by a single
another patient, 1 of them was motivated on the internet.
researcher (QUESTIONNAIRE FORM).
While the relavant doctors did not examine 2 of them on
the previous use of herbal products, 1 patient was
checked out.
QUESTIONNAIRE FORM
Conclusion
• Diyalize başlamadan önce tedavinize faydalı olacağını
Despite of the regular controls of the doctors, the
düşündüğünüz bitkisel ürün veya gıda kullandınız mı? use of herbal products by hemodialysis patients should be
• Diyalize başladıktan sonra tedavinize faydalı olacağını examined. Raising awereness over the use of herbal
düşündüğünüz bitkisel ürün veya gıda kullandınız mı? products is needed.
• Ürünler nelerdir?

• Nereden temin ettiniz?
• Kim tavsiye etti?
• Tavsiye eden kişinin mesleği?
• Kullanılan bu ürünler araştırıldı mı?
• Kullandığınız bitkisel ürünü veya gıdayı nasıl
•
•
•
•
•

kullanacağınız ile ilgili bilgileri nereden öğrendiniz?
Kullanılan bu bitkisel ürün ve/veya gıdaların tüketim
sıklığı nedir?
Tedavinize faydalı olacağını düşündüğünüz bitkisel
ürün veya gıdaları kullandığınızı doktorunuz veya
sağlık personeli ile paylaştınız mı?
Kullandığınız ürünle ilişkili herhangi bir istenmeyen
yan etki ve etkiler oldu mu?
Bu ürün ve/veya gıdayı kullanmaktan dolayı bir faydalı
etki gördünüz mü??
Bu ürün ve/veya gıdayı kullanmaktan memnun
musunuz?

• Bitkisel ürün ve/veya gıdayı ne zamandır
•
•

kullanıyorsunuz (AY)
Bitkisel ürün ve/veya gıdayı sürekli kullanıyorsanız,
aylık maliyeti nedir?
Bu ürün ve/veya gıdayı kullanmaktan dolayı ciddi yan
tesirler olabileceğini biliyor musunuz?

• Hemodiyaliz süresi (AY)
• Bu ürün ve/veya gıdayı kullanmaktan dolayı ciddi yan
tesirler olabileceğini konusunda size öneren kişi
herhangi bir uyarıda bulundu mu

• Böbrek hastalığınızı takip eden doktorunuz veya diğer
sağlık personeli, bitkisel ürün ve/veya gıda kullanıp
kullanmadığınızı sordu mu?

[Abstract:0405]
Are the guideline recommendations complied on annual
follow-up in chronic kidney disease in our country?
Egemen Cebeci
Deparment of Nephrology, Haseki Training and Research
Hospital, Istanbul, Turkey
INTRODUCTION: Kidney Disease Improving Global
Outcomes guideline gave recommendations about
frequency of annual follow-up in chronic kidney disease
(CKD) in 2013. Mean number of patients who were admitted to hospital is over 8 per year in our country. We
evaluated rate of the annual hospital admission of CKD
patients who were followed up in nephrology outpatient
clinic.
MATERIAL-METHODS: 116 adult CKD patients who
were follow-up in our nephrology outpatient clinic since
one year and/or more were enrolled. One monthly data
were recorded.
RESULTS: Mean age of patients were 59.2±13.1 years and
62 (53.4%) were female. Mean duration of last two follow
up 115±69 days (min:9, max:341). There was no significant
difference in eGFR and proteinuria in last two admission
(respectively p=0.304 and p=0.112). Mean number of
follow-up in last one year was 4.1±2.0 times (min:1,
max:15). Mean time of 19 patients who were planned to
follow up 4 or more according to the guideline
recommendations were 4.7±1.8 times, 37 patients’ who
were planned to follow up 3 times were 4.3±1.9 times, 30
patients’ who were planned to follow up 2 times were
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4.4±2.6 times, and 30 patients’ who were planned to
follow up annually were followed 3.5±1.1 times.
DISCUSSION: We found that CKD patients who are
planned to follow up rarely in early period of disease
were followed frequent annually. It may be helpful to
increase number of patient physician trainings to reduce
the rate of admission to all departments of hospital which
is high in our country.
Keywords: chronic kidney disease, follow up, KDIGO,
nephrology
Introduction
Kidney Disease Improving Global Outcomes
(KDIGO) guideline gave recommendations about
frequency of annual follow-up in chronic kidney disease
(CKD) in 2013. In the figure which is prepared according
to progression of the chronic kidney disease colored parts
were described as; Green reflects stable disease, with
follow-up measurements annually if CKD is present;
yellow requires caution and measurements at least once
per year; orange requires measurements twice per year;
red requires measurements at 3 times per year while deep
red may require closest monitoring approximately 4 times
or more per year (at least every 1–3 months). But mean
number of patients who were admitted to hospital is over
8 per year in our country. We evaluated rate of the annual
hospital admission of CKD patients who were followed
up in nephrology outpatient clinic.
Methods
Data were collected from hospital database and
patients’ files by one physcian. 116 adult CKD patients
who were follow-up during one month in our nephrology
outpatient clinic in Haseki Training and Research
Hospital since one year and/or more were enrolled. Age,
gender, etiology of primary kidney disease were
recorded. Total number of hospital admission during last
one year, mean duration of last two follow up and eGFR
and proteinuria in last two admission were recorded.
Results
Mean age of patients were 59.2±13.1 years and 62
(53.4%) were female. Etiologies of primary kidney disease
were given in. Mean duration of last two follow up
115±69 days (min:9, max:341). There was no significant
difference in eGFR and proteinuria in last two admission
(respectively p=0.304 and p=0.112). Mean number of
follow-up in last one year was 4.1±2.0 times (min:1,
max:15). Mean time of 19 patients who were planned to
follow up 4 or more according to the guideline
recommendations were 4.7±1.8 times, 37 patients’ who
were planned to follow up 3 times were 4.3±1.9 times, 30
patients’ who were planned to follow up 2 times were
4.4±2.6 times, and 30 patients’ who were planned to
follow up annually were followed 3.5±1.1 times.
Conclusion
We found that CKD patients who are planned to
follow up rarely in early period of disease were followed

frequent annually. It may be helpful to increase number
of patient physician trainings to reduce the rate of
admission to all departments of hospital which is high in
our country.
[Abstract:0409]
Karacabey ilçesinde aile hekimliği uygulaması öncesi
doğan çocuklarda Hepatit B seroprevalansı
Jale Özkan, Tuncay Çeltik, Hakan Demirci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Bursa
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
AMAÇ: Bursa’da aile hekimliği uygulamasına 2009 yılı
kasım ayında geçilmiştir. Türkiye'de aile hekimliği
uygulaması ile anne ve çocuk ölümlerinde kayda değer
düşüşler sağlanmıştır. Benzer şekilde çocuk aşılanma
oranlarında da büyük başarılar elde edilmiştir.
Yenidoğanlarda uygulanan Hepatit B aşısı 1998 yılından
günümüze her yenidoğana ücretsiz olarak
uygulanmaktadır ve rutin yaptırılması gereken aşı
kapsamındadır. Bu çalışmamızda bölgemizde aile
hekimliği öncesinde doğan çocuklarda Hepatit B ye karşı
bağışıklama oranlarını tespit etmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Çalışmaya Bursa Karacabey ilçesinde yaşayan,
Esentepe Aile Sağlığı Merkezi 16.10.013 ve 16.10.014 nolu
birimlere kayıtlı 9 yaş üzeri 213 çocuk dahil edildi.
Çocukların Hepatit B aşısı yaptırma durumları annelerine
soruldu. Hepatit markerleri sistemden kaydedildi.
Hepatit B bağışıklığı hepatit markerleri ve annelerin
beyanlarına göre ayrı ayrı değerlendirildi.
BULGULAR: Bölgemizde yaşayan ve çalışmaya dahil
ettiğimiz çocuklarda cinsiyet dağılımı 99 kız (%46) ve 114
(%54) erkek şeklinde idi. Çocukların ortalama yaşı
13,26±2,38 yıl şeklinde hesaplandı. Ailelerden alınan
bilgiye göre aşılanma oranı %70 idi. Hepatit bağışık tespit
edilen çocuk sayısı 127 (%60) olarak belirlendi. Hepatit B
bağışıklığı ve cinsiyet arasında herhangi bir ilişki yoktu
(p>0.05).
SONUÇ: Ülkemizde Hepatit B 20 yıldır rutin aşı
kapsamında olmasına rağmen bölgemizdeki çocuklardan
%40’ı Hepatit B'ye karşı bağışık değildi. Çocuklarda
bağışıklık oranlarının düşük olması rapel gerekliliğini
gündeme getirebilir. Bu konuda çok merkezli çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: hepatit B, yenidoğan, rapel, bağışıklık,
HbsAg
[Abstract:0411]
Türk Kadınlarında ERα IVS1-401 Gen Polimorfizmi ve
Koroner Arter Hastalığı Arasındaki İlişki
Muhammet Gürdoğan , Ayşe Emre
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim
1

2

1
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Dalı, Edirne
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Göğüs
Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2

AMAÇ: Östrojen reseptör α IVS1-401 gen polimorfizmi ile
koroner arter hastalığı arasındaki ilişki halen
tartışmalıdır. Literatürde bu konu ile ilgili yapılan çok
sayıda çalışma bulunmasına rağmen, çalışma sonuçlarının
birbiriyle örtüşmediği ve popülasyondan popülasyona
farklı sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu nedenle
bu çalışmada östrojen reseptör α IVS1-401 gen
varyantlarının (TT, TC, CC) Türk kadınlarında koroner
arter hastalığı ile olan ilişkisinin araştırılması
amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmanın örneklemini miyokard perfüzyon
sintigrafisi sonucuna göre koroner anjiografi endikasyonu
konularak işlem yapılan 114 kadın hasta oluşturdu.
Koroner arter hastalığı, koroner anjiyografi sonucunda en
az bir majör epikardiyal koroner arterde %50’den fazla
darlık saptanması şeklinde tanımlandı. Hastalardan, gen
analizi ve diğer biyokimyasal parametreler için venöz kan
örneği alındı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 57,5±9 idi.
Koroner arter hastalığının geleneksel risk faktörleri
değerlendirildiğinde, koroner arter hastalığı olan
hastaların % 51’inin sigara içtiği, %43’ünde hipertansiyon,
%25’inin diyabet ve %31’inin ailesinde koroner arter
hastalığı öyküsü olduğu saptandı. Yapılan koroner
anjiyografi işlemi sonucunda çalışmaya dahil edilen
hastaların % 61,4’ünde koroner arter hastalığı saptandı.
Koroner arter hastalığı olan hastaların genotiplerinin %66
TC, %20 CC, ve %14 TT şeklinde dağılım gösterdiği
bulundu. Koroner arter hastalığı olmayan hastalarda ise
genotiplerin % 59 TC, % 18 CC ve % 23 TT olarak dağılım
gösterdiği bulundu. Koroner arter hastalığı varlığı ile
genotiplerin dağılımları arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki bulunmadı(p>0,05).
SONUÇ: Çalışmamız, Türk kadınlarında östrojen reseptör
α IVS1-401 gen polimorfizmleri ile koroner arter hastalığı
varlığı arasında ilişkinin olmadığını ortaya koymuştur.
Anahtar kelimeler: kadın, östrojen reseptör alfa, genetik
polimorfizim, koroner arter hastalığı
Giriş
Koroner arter hastalığı (KAH) erkeklerde olduğu
gibi kadınlarda da mortalite ve morbiditenin en sık
nedenini oluşturmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar,
erkeklere göre kadınlarda KAH başlangıcının yaklaşık 10
yıl kadar sonra ortaya çıktığını ve prevelansının menopoz
sonrası hızla artış gösterdiğinin altını çizmektedir. Bu
durumun sebebi literatürde, premenapozal dönemde
östrojenin kardiyoprotektif bir rol oynadığı ile
açıklanmaktadır. Östrojenin, kardiyak hücre
apoptozisinde azalma, vazodilatasyon ve
neovaskülarizasyonun uyarılması gibi kardiyoprotektif
etkisine aracılık eden esas reseptör ERα’dır. ERα IVS11,2

3

4,5

401 polimorfizmi ile koroner arter hastalığı arasındaki
ilişki halen tartışmalıdır. Bu nedenle bu çalışmada ERα
IVS1-401 gen varyantlarının (TT, TC, CC) Türk
kadınlarında koroner arter hastalığı ile olan ilişkisinin
araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışmaya İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp
Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kardiyoloji polikliniğine başvuran, koroner arter hastalığı
ön tanısı ile miyokard perfüzyon sintigrafisi istenen kadın
hastalardan, sintigrafi sonucunda iskemi saptanan114
hasta alındı. Hastaların demografik özellikleri, koroner
arter hastalığı için geleneksel risk faktörleri, plazma 17beta östradiol değerleri ve gen analizi sonucunda elde
edilen ERα genotipleri kaydedildi. Çalışma Helsinki
bildirgesine uygun olup hastanemiz lokal etik kurul
tarafından onaylandı.
Veriler SPSS 10.0 istatistik paketi (SPSS Inc.,
Chicago, IL, United States)) kullanılarak analiz edilmiştir.
Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama
ve standart sapmalar, bağımsız gruplarda Student t testi
ve ki-kare analizleri kullanıldı.
Bulgular
Hastaların yaş ortalaması 57,5±9 idi. Koroner
arter hastalığının geleneksel risk faktörleri
değerlendirildiğinde, KAH olan hastaların % 51’inin
sigara içtiği, %43’ünde hipertansiyon , %25’inin diyabet
ve %31’inin ailesinde KAH öyküsü olduğu saptandı.
Sigara kullanımı, diyabet varlığı ve ailede kalp hastalığı
öyküsü KAH için anlamlı risk faktörleri olarak belirlendi
(p<0,05). Çalışmaya alınan hastaların yapılan anjiografi
sonrasında % 61,4’ünde KAH saptanırken, %38,6’sının
koroner arterlerinin normal olduğu görüldü. Yapılan
genetik analizde hastaların %17,5’inde TT genotipi,
%63,2’sinde TC genotipi, %19,3’ünde CC genotipi
belirlendi. KAH olan hastaların %66’ınde TC, %20’sinde
CC, %14’ünde TT genotipi mevcuttu. KAH olmayan
hastaların %59’unda TC, %18’inde CC, %23’ünde TT
genotipi mevcuttu. Yapılan ki kare analizinde KAH
varlığı ile genotiplerin dağılımları arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki olmadığı belirlendi (p>0,05).
Tartışma
Koroner arter hastalığı ile ERα IVS1–401
polimorfizmleri arasında ilişkinin olup olmadığının
araştırıldığı ilk çalışma Matsubara ve arkadaşları
tarafından Japonya’da yapılmıştır. Matsubara ve
arkadaşları yaptıkları çalışmanın sonucunda KAH ile ERα
IVS1–401 polimorfizmleri arasında ilişki olmadığını
bildirmişlerdir. Türkiye’de, ERα IVS1–
401polimorfizmlerinin koroner arter hastalığı ile
ilişkisinin araştırıldığı farklı coğrafik bölgelerde yapılan 3
çalışmaya ulaşılmıştır. Karadağ B. ve arkadaşları ile
Hazar A. ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda bizim
çalışmamıza benzer şekilde koroner arter hastalığı ile ERα
IVS1–401 polimorfizmleri arasında ilişki bulunmamıştır.
Ancak Yılmaz ve arkadaşlarının yaptığı bir diğer
6

7

8

9
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çalışmada ise CC polimorfizmine sahip bireylerde
koroner arter hastalığı diğer gruplara (TT ve TC) göre
anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur. Kjaergaard
ve arkadaşlarının batı toplumlarında yapılan çalışmaları
incelendiği meta analizde, ERα IVS1–401 gen
polimorfizmleri ile koroner arter hastalığı arasında ilişki
bulunmadığı, Wei ve arkadaşlarının Çin
popülasyonunda yapılan çalışmaları incelendiği meta
analizde ise, ERα IVS1–401 CC gen polimorfizmi ile
koroner arter hastalığı risk artışı arasında önemli
derecede ilişki olduğu bildirilmiştir. Ding ve
arkadaşlarının yaptığı ve 21 çalışmayı içeren bir metaanalizde Asya popülasyonlarında ERα IVS1-401
polimorfizmi ile KAH riski arasında anlamlı bir ilişki
gözlendiğini, Batı popülasyonlarında ise ilişki olmadığını
bildirmişlerdir.
Sonuç
ERα IVS1-401 genotip dağılımları farklı
coğrafyalardaki popülasyonlar arasında benzerlik
göstermesine rağmen, koroner arter hastalığı ile
dağılımlar arasındaki ilişki kültürler arasında ve hatta
aynı kültürün cinsiyetlerine göre farklılık
gösterebilmektedir. Bizim çalışmamız sadece kadınlar
üzerinde yapılmış olması nedeni ile diğer çalışmalardan
ayrılmakta olup, çalışma kapsamına alınan Türk
kadınlarında ERα 401 genotiplerinin KAH mevcudiyeti
ile ilişkisinin olmadığını ortaya koymuştur.
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[Abstract:0412]
Yeni Tanı Alan Hipertansiyon Hastalarında Tedaviye
Uyumu Etkileyen Faktörler
Savaş Çelebi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Kardiyoloji
ABD, Ankara
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
AMAÇ: Hipertansiyon kardiyovasküler hastalıklar için en
önemli risk faktörlerinden biridir. hipertansiyon tanısı
alan hastaların yaklaşık %47'si ilaç kullanmaktadır.
Tedavi alan hastaların yaklaşık %53'ünde kontrol
sağlanabilmektedir. Hipertansiyon hastalarında kontrol
oranının düşük olmasının en önemli sebebi tedavi
önerilerine uyum oranının düşük olmasıdır. Biz bu
çalışmada yeni tanı hipertansiyon hastalarında tedaviye
uyum oranını ve bunu etkileyen faktörleri araştırmayı
amaçladık.
METOD: Çalışmaya Aralık 2016-Ağustos 2017 tarihleri
arasında polikliniğimizde hipertansiyon tanısı alan ve
tedavi başlanan 142 hasta dahil edildi. Hipertansiyon
tanısı poliklinik vizitinde ardışık ölçülen 3 kan basıncı
değerinin ortalamasının 140/90 mmhg ve üzerinde olması
ve 10 günlük ev kan basıncı takibinde kan basıncı
ortalamasının 140/90 mmhg ve üzerinde olması ile
konuldu. Hastaların tümüne yaşam tarzı değişikliği
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ve/veya antihipertansif ilaç tedavisi başlandı. Hastalara
tedavi başlanması sonrasında 1. hafta, 1 ay ve 3. ay
kontrolleri ile takipleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 142 hastanın yaş
ortalaması 52±27 idi. Hastaların ortalama kan basıncı
158,3±10 /95,7±3 mmhg idi. Hastaların %85,9'una ilaç
tedavisi başlandı. 3. ay sonunda ilaç tedavisi başlanan
hastaların %42'sinin ilaç tedavisine devam ettiği %58'inin
ise ilaç tedavisini bıraktığı veya düzenli kullanmadığı
tespit edildi. Yaşam tarzı önerilerine uyum ise %51,2 idi.
Hastaların ilaç kullanımını bırakmasının nedenleri yan
etkiler (%36,2), kan basıncının normal değerlere gelmesi
veya kan basıncı yüksekliğinin zarar vermeyeceği
inanışı(%32,1), ilacın faydasına inanmamak (%20,2),
alternatif ilaç tedavisi kullanımı (11,5) olarak belirlendi.
İlacı düzenli kullanmama nedenleri ise unutkanlık
(%41,8), alternatif tedavilerin kullanımı (%24,2), kendini
iyi hissetme (%21,2), ilacın faydasına inanmama (%5,5),
düzenli kullanımda yan etki veya ilaç bağımlılığı
gelişeceği düşüncesi (%7,3) olarak tespit edildi.
SONUÇ: Hipertansiyon tüm dünyada risk faktörlerine
bağlı ölüm oranlarına bakıldığında en önemli nedendir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hipertansiyon
hastalarının %50'sinden fazlasında kan basıncı kontrolü
sağlanamamaktadır. Biz bu çalışmada kan basıncı
kontrolünde yaşanan en önemli problemlerin ilaç
tedavisine bağlı yan etkiler ve hipertansiyonun
asemptomatik seyretmesiyle ilişkili olduğunu tespit ettik.
Anahtar kelimeler: hipertansiyon, ilaç uyumu, ilaç
tedavisi

yapılan 70 hastanın verileri retrospektif olarak
değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Hastaların (35 kız, 35 erkek) ortalama
yaşları 11±4.8 yıl (2-17 yıl) idi. 43 hastada (%61.4) ÜGK, 27
hastada (%38.6) alt GİS kanaması (AGK) bulundu. Yaş ve
etiyolojilere göre hasta özellikleri Tablo 1 ve 2’ de
belirtildi. ÜGK nedeni ile endoskopi yapılan hastalardan
16’sının (%37.3) nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ)
veya aspirin kullandığıve bu hastaların 8’inin 2-5 yaş
arasında olduğu saptandı. Üst ve alt GİS kanamalı
hastaların geliş yakınmaları Tablo 3 ve 4‘te belirtildi.
Hastaların ortalama hemoglobin değeri 11.4±2.3 (4.8-16.9)
g/dL, ortalama hematokrit değeri 34.6±7.0 (15-52) idi.
ÜGK’lı 16 hastada (%37.2) histopatolojik inceleme
sonucunda H. pylori pozitifliği saptandı. AGK’lı 7 hasta
(%25.9) histopatolojik inceleme sonucunda inflamatuar
bağırsak hastalığı tanısı aldı. Karaciğer sirozu olan 1 hasta
özefagus varis kanaması nedeniyle kaybedildi.
SONUÇ: Çocukluk çağında sık kullanılan NSAİİ’ler
tedavi dozlarında bile üst GİS kanamalarına neden
olabilir. Bu açıdan gereksiz NSAİİ kullanımından
kaçınılmalıdır. Özellikle adölesan dönemdeki alt GİS
kanamalarında inflamatuar bağırsak hastalıkları ayırıcı
tanılar arasında düşünülmelidir.
Anahtar kelimeler: çocuk, gastrointestinal sistem
kanaması, endoskopi
Giriş

Çocuklarda gastrointestinal sistem (GİS)
kanamalarının sıklığı ile ilgili veriler az sayıda olup, üst
GİS kanamalarının (ÜGK) sıklığı yıllık 10.000’ de 1-2’dir
(1,2). Pediatrik yoğun bakım ünitelerindeki ÜGK sıklığı
[Abstract:0413]
ise % 6.4-10.2 arasında bildirilmiş olup bunların % 0.4-1.6’
sı
yaşamı tehdit edici özellikte bulunmuştur (2,3). GİS
Gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle endoskopi
kanaması
nedenlerinin doğru şekilde tanımlanması ve
yapılan hastaların değerlendirilmesi
uygun
tedavilerin
gecikmeden başlanması oluşabilecek
Güzide Doğan, Engin Gerçeker, Erhun Kasırga
komplikasyonların
önlenmesi açısından son derecede
Celal Bayar Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
önemlidir. Günümüzde endoskopi olanaklarının
Ana Bilim Dalı, Manisa
yaygınlaşması sayesinde çocuklardaki GİS kanamalarının
tanı ve tedavisi kolaylaşmıştır.
GİRİŞ: Çocuklarda gastrointestinal sistem (GİS)
Amaç
kanamalarının sıklığı ile ilgili veriler az sayıda olup, üst
Bu çalışmada GİS kanaması nedeni ile
GİS kanamalarının (ÜGK) sıklığı yıllık 10.000’ de 1-2’dir.
endoskopik
inceleme yapılan hastalarda, yaş gruplarına
GİS kanaması nedenlerinin doğru şekilde tanımlanması
ve uygun tedavilerin gecikmeden başlanması oluşabilecek göre kanama etiyolojilerinin ortaya konulması
amaçlanmıştır.
komplikasyonların önlenmesi açısından son derecede
Yöntem
önemlidir. Günümüzde endoskopi olanaklarının
Aralık 2013-Kasım 2015 tarihleri arasında Celal
yaygınlaşması sayesinde çocuklardaki GİS kanamalarının
Bayar
Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji
tanı ve tedavisi kolaylaşmıştır.
Bölümüne
GİS
kanaması
nedeni ile başvuran ve
AMAÇ: Bu çalışmada GİS kanaması nedeni ile
endoskopik inceleme (gastroskopi ve kolonoskopi)
endoskopik inceleme yapılan hastalarda, yaş gruplarına
yapılan 70 hastanın verileri retrospektif olarak
göre kanama etiyolojilerinin ortaya konulması
değerlendirilmiştir.
amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Aralık 2013-Kasım 2015 tarihleri arasında Celal Bulgular
Değerlendirilen hastaların ortalama yaşları 11±4.8
Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji
yıl
(2-17
yıl) idi. 35 hasta kız , 35 hasta erkek idi. 43
Bölümüne GİS kanaması nedeni ile başvuran ve
hastada
(%61.4)
ÜGK , 27 hastada (%38.6) alt GİS
endoskopik inceleme (gastroskopi ve kolonoskopi)
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kanaması (AGK) bulundu. En sık saptadığımız ÜGK
nedeni eroziv gastrit ve bulbit, en az saptadığımız ÜGK
nedeni vasküler malformasyonlar idi. En sık
saptadığımız AGK nedeni inflamatuar bağırsak hastalığı,
en az saptadığımız AGK nedenleri vaskuler
malformasyonlar ve familyal polipozis koli sendromu idi.
Yaş ve etiyolojilere göre hasta özellikleri Tablo 1 ve 2’ de
belirtildi. ÜGK nedeni ile endoskopi yapılan hastalardan
16’sının (%37,3) nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAİİ)
veya aspirin kullandığı ve bu hastaların 8’inin 2-5 yaş
arasında olduğu saptandı.
ÜGK' da en sık görülen semptomlar hematemez
ve bulantı kusma idi. AGK' da en sık görülen semptomlar
hematokezya ve kabızlık idi. Üst ve alt GİS kanamalı
hastaların geliş yakınmaları Tablo 3 ve 4‘te belirtildi.
Hastaların ortalama hemoglobin değeri 11,4±2,3 (4,8-16,9)
g/dL, ortalama hematokrit değeri 34,6±7,0 (15-52) idi.
ÜGK’lı 16 hastada (%37,2) histopatolojik inceleme
sonucunda H. pylori pozitifliği saptandı. AGK’lı 7 hasta
(%25,9) histopatolojik inceleme sonucunda inflamatuar
bağırsak hastalığı tanısı aldı. Karaciğer sirozu olan 1 hasta
özefagus varis kanaması nedeniyle kaybedildi.
Tablo 1. Hasta yaş gruplarına göre üst GİS kanama
etiyolojileri
Üst GİS
kanama
etiyolojisi
Eroziv gastrit,
bulbit
Gastrik,
duodenal ülser
Özefageal
varisler
Özefajit

2-5
yaş
n
5

6-11
yaş
n
9

12-17
yaş
n
16

Toplam
n (%)
30 (69.8)

2

2

3

7 (16.2)

1

0

2

3 (7)

1

0

1

2 (4.7)

Vasküler
malformasyon
Toplam

0

0

1

1 (2.3)

9

11

23

43 (100)

hastamızda ağız ve burun kaynaklı kanama tespit
edilmemiştir.
Tablo 2. Hasta yaş gruplarına göre alt GİS kanama
etiyolojileri
Alt GİS
2-5
6-11
12-17 Toplam
kanama
yaş
yaş
yaş
n (%)
etiyolojisi
n
n
n
İnflamatuar
bağırsak
hastalığı
Hemoroid

1

2

5

8 (29.6)

0

0

4

4 (14.8)

Anal fissür

2

2

0

4 (14.8)

Rektal polip

2

1

1

4 (14.8)

Soliter rektal
ülser
Normal
kolonoskopik
inceleme
(Meckel
divertikülü)
Familyal
polipozis koli
Arteriovenöz
malformasyon
Toplam

0

0

3

3 (11.1)

0

0

2

2 (7.4)

0

0

1

1 (3.7)

0

1

0

1 (3.7)

5

6

16

27 (100)

Alt GİS kanama nedenleri arasında en sık
görülenler anal fissür, enfeksiyöz kolitler, polipler,
invaginasyon, inflamatuvar bağırsak hastalığı, Meckel
divertikülü, Henoch-Schönlein purpurası (HSP) ve nadir
görülen vasküler malformasyonlardır (4). Polipler daha
çok okul öncesi ve okul çocuklarında, inflamatuvar
bağırsak hastalıkları (İBH) da adelosan dönemde daha sık
görülmektedir.

Tablo 3. Üst GİS kanaması olan hastaların başvuru
İki yaşından büyük çocuklarda en sık görülen üst yakınmaları
n (43)
%
GİS kanama nedenleri peptik ülser, gastrit, Mallory-Weiss ÜGK’de
yakınmalar
yırtığı, gastrik/özefageal varisler, özefajit, koroziv madde
Hematemez
36
83.7
hasarı, ağız içi ve burun kanamalarıdır. Vasküler
malformasyonlar, dieulafoy lezyonları daha nadir
Bulantı, kusma
22
51.2
görülmektedir (4).
Karın ağrısı
21
48.8
Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak eroziv
Melena
17
39.5
gastrit ve ülser en sık görülen kanama nedenleri olarak
Halsizlik
10
23.3
saptanmasına rağmen, Mallory Weiss yırtığı hiçbir
hastada görülmemiştir. Gastroskopik incelemede
Baş dönmesi
8
19
hastalarımızda özefajit daha sık saptanmasına rağmen
sadece 1 özefajitli hastamız ÜGK ile başvurarak tanı
Çalışmamızda literaturle uyumlu olarak adelosan
almıştır. Endoskopi öncesi ÜGK ile gelen hastalarımız
dönemdeki AGK nedenlerinde en sık İBH saptanmıştır.
indirek larıngoskopik inceleme kulak burun boğaz
Hemoroidler de adelosan dönemde sık saptanmıştır.
hekimleri tarafından değerlendirildiği için hiçbir
Enfeksyöz kolit ve anal fissür en sık nedenler olmasına
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rağmen tedavi ile geriledikleri için kolonoskopik
incelemeye ihtiyaç duyulmadığından, AGK sebepleri
arasında sıklık oranı yüksek değildir. AGK, HSP de %4575 oranında görülmektedir bizim etiyolojik nedenlerimiz
arasında olmama sebebi ise hastaların öncelikle cilt
döküntülerinin olması ve HSP tanısının konulmuş
olmasındandır.
Tablo 4. Alt GİS kanaması olan hastaların başvuru
yakınmaları
AGK’de
n (27)
%
yakınmalar
Hematokezya
25
92.6
Kabızlık
19
70.4
Karın ağrısı
7
25.9
Halsizlik,
6
22.2
solukluk
Melena
2
7.4
Bulantı, kusma
2
7.4
Baş dönmesi
1
3.7
Sonuç
Çocukluk çağında sık kullanılan NSAİİ’ler tedavi
dozlarında bile üst GİS kanamalarına neden olabilir. Bu
açıdan gereksiz NSAİİ kullanımından kaçınılmalıdır.
Özellikle adölesan dönemdeki alt GİS kanamalarında
inflamatuar bağırsak hastalıkları ayırıcı tanılar arasında
düşünülmelidir.
Kaynaklar
1. Owensby S, Taylor K, Wilkins T. Diagnosis and
management of upper gastrointestinal bleeding in
children. J Am Board Fam Med. 2015;28(1):134-45.
2. Pant C, Olyaee M, Sferra TJ, Gilroy R, Almadhoun O,
Deshpande A. Emergency department visits for
gastrointestinal bleeding in children: results from the
Nationwide Emergency Department Sample 20062011. Curr Med Res Opin. 2015 Feb;31(2):347-51.
3. Kasırga E. Çocukluk Çağında Gastrointestinal Sistem
KanamalarıTurkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005,
1(8):21-31.
4. Friedlander J, Mamula P.Gastrointestinal
hemorrhage. Wyllie R, Hyams JS editors. Pediatric
Gastrointestinal and Liver Disease . 4th edition.
Philadelphia; Elsevier Saunders, 2011. p. 146153.
[Abstract:0419]
Kronik Kabızlığı Olan Çocuklarda Çölyak Hastalığı
Sıklığının Değerlendirilmesi
Güzide Doğan, Fulya Baygut, Erhun Kasırga
Celal Bayar Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı, Manisa

GİRİŞ: Kronik kabızlık nedenlerinin % 5' ini oluşturan
organik kabızlık nedenleri, fonksiyonel kabızlık tanısı
konulmadan önce dışlanmalıdır. Tedaviye dirençli
kabızlığı olan çocuklarda ÇH' nin araştırılması
önerilmektedir.
AMAÇ: Roma IV ölçütlerine göre kronik kabızlığı olan
çocuklarda serolojik testler ve ince barsak biyopsisi ile ÇH
tanısı alan olguların sıklığının saptanması, ÇH için tanısal
olabilecek ipuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çocuk Gastroenteroloji polikliniğine kronik
kabızlık yakınması ile başvuran, 2-18 yaş arası çocuklar
çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, anne sütü ile
beslenme süresi, kabızlık süresi ve Roma IV kriterlerine
göre yakınmaları kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 188 çocuğun yaş
ortalamaları 95,1 ± 50,9 aydı. 107 (%57)’si kız, 81 (%43)’i
erkekti. Olguların anne sütü alma süresi ortalama 2,5 ± 1,8
ay, ortalama kabızlık süresi 2,7 ±2,2 ay olarak bulundu.
Kronik kabızlığı olan olguların % 5,8’inde (n= 11) antiendomisyum antikor (EMA) pozitifliği saptandı. EMA
pozitifliği saptananların tamamı ÇH tanısı aldı.
Histopatolojik incelemelerinde ise 1 hasta Marsh 2, 1
hasta Marsh 2-3a, 7 hasta Marsh 3b, 1 hasta Marsh 3c
olarak değerlendirildi. Çölyak hastası olan olguların
demografik ve laboratuvar özellikleri karşılaştırıldığında
ferritin düzeyi ÇH olan grupta istatistiksel olarak anlamlı
düşük saptandı.
SONUÇ: Roma IV ölçütlerini karşılayan kronik kabızlığı
olan, özellikle de ferririn düşüklüğü de olan hastalarda
ÇH için serolojik tetkiklerin yapılması ve testlerin pozitif
saptanması durumunda tanı açısından çocuk
gastroenteroloji bölümüne yönlendirilmesi uygundur.
Anahtar kelimeler: çocuk, kabızlık, çölyak hastalığı
Giriş
Kabızlık çocuk poliklinik başvurularının %3’ünü,
çocuk gastroenteroloji poliklinik başvurularının ise
%25’ini oluşturmaktadır (1-3). Çocuklarda kabızlık sıklığı
%0.7 ile %29.6 arasında değişmektedir (4-6). Kronik
kabızlık nedenlerinin % 5' ini oluşturan organik kabızlık
nedenleri, fonksiyonel kabızlık tanısı için mutlaka
dışlanmalıdır. Kronik kabızlık yakınmasıyla başvuran
olgularda öncelikle hipotiroidi, elektrolit bozuklukları,
küçük çocuklarda Hirsprung hastalığı ve sakral bölge
anomalileri gibi nedenler araştırıldıktan sonra nedeni
bulunamayan, tedaviye dirençli olgularda ve çölyak
hastalığına (ÇH) ait klinik bulguları olan hastalarda
çölyak serolojisinin araştırılması önerilmektedir. ÇH ile
kronik kabızlığın ilişkisi net olarak bilinmemekle birlikte;
glutenin intestinal nöronlar üzerine olan toksik etkisinin,
mukozal inflamasyonun ve salınan nörotranmitterlerin
normal barsak motilitesini azaltarak kabızlık yakınmasına
yol açabileceği öne sürülen düşüncelerdendir (7). Bu
yüzden kronik kabızlık yakınmasıyla başvuran tedaviye
dirençli olgularda ve ÇH’ ye ait klinik bulguları olan
hastalarda ÇH' nin araştırılması önerilmektedir.
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Amaç
Roma IV ölçütlerine göre kronik kabızlığı olan
çocuklarda serolojik testler ve ince barsak biyopsisi ile ÇH
tanısı alan olguların sıklığının saptanması, ÇH için tanısal
olabilecek ipuçlarının araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji
polikliniğine Ocak 2016 ile Ocak 2017 tarihleri arasında
kronik kabızlık yakınması ile başvuran, 2-18 yaş arası
107’si kız; 71’i erkek toplam 188 hasta alındı. Hastaların
demografik olarak; yaş, cinsiyet, anne sütü ile beslenme
süresi, ek gıdaya başlama ayı, kabızlık süresi ve mevcut
kronik hastalık bilgileri, antropometrik ölçümleri ve
Roma IV kriterlerine göre yakınmaları kaydedildi. ÇH
tanısı ESPGHAN kriterlerine göre konuldu. Doku
transglutaminaz Ig A (DTGA ) ve / veya antiendomisyum antikoru (EMA) pozitifliği ile birlikte çölyak
hastalığı için klinik bulguları olan, üst sindirim sistemi
endoskopisi yapılan ve ince barsak biyopsisinin patolojik
degerlendirmesinde Marsh evrelemesine göre derece 2 ile
3a,3b,3c mukozal değişikliği olan hastalar çölyak tanısı
aldı.
Bulgular
Çalışmaya alınan 188 çocuğun yaş ortalamaları
95.1±50.9 aydı. Hastaların 107 (%57)’si kız, 81 (%43)’i
erkekti. Olguların anne sütü alma süresi ortalama 2,5±1,8
ay, ortalama kabızlık süresi 2,7±2,2 ay olarak bulundu
(Tablo 1).

Tablo 1. Çalışmaya alınan çocukların demografik
özellikleri
Olgu sayısı, n
188
Cinsiyet (K/E)
107 / 81
Yaş
95,1 ± 50,9
(ort ay ± SS)
Anne sütü alma süresi
2,50 ± 1,80
(ort ay ± SS)
Kabızlık süresi
1,41 ± 0,86
(ort yıl ± SS)
Kronik kabızlığı olan hastalarda ağrılı-sert
dışkılama hastaların %88.5’inde mevcuttu, haftada 2’den
az dışkılama %82.4, istemli dışkı bekletme % 47.3,
rektumda büyük dışkı %39.3, dışkı tutamama %31.3 ve
tuvaleti tıkayıcı kalınlıkta dışkılama %35.6 hastada
görülmekteydi (Tablo 2).
Tablo 2. Kabızlığı olan çocukların Roma IV
ölçütlerine göre değerlendirilmesi.
ROMA IV ÖLÇÜTLERİ

n=188 (%)

Ağrılı sert dışkı

162 (88,5)

Haftada <2 dışkılama

155 (82,4)

İstemli dışkı tutamama

89 (47,3)

Rektumda büyük dışkı

74 (39,3)

Haftada 1> dışkı tutamama

59 (31,3)

Tuvaleti tıkayıcı dışkı

67 (35,6)

Tablo 3. Hasta grubunda serolojik olarak ÇH saptanan olguların değerlendirmesi.

Yaş (yıl)

Olgu
1
9.5

Olgu
2
4.5

Olgu
3
6.5

Olgu
4
13

Olgu
5
3

Olgu
6
5

Olgu
7
16,5

Olgu
8
9

Olgu
9
5

Olgu
10
6

Olgu
11
7,5

Cinsiyet

E

K

K

K

K

E

E

K

E

E

K

Ağırlık (p)

10

3

10

10

10

3

50

10

25

25

50

Boy (p)
Anne Sütü Alma
Süresi (ay)
Kabızlık Süresi
(yıl)
Folat
(>4
ng/ml)
Vitamin B12
(>200 pg/ml)

10

3

3

25

10

3

10

50

10

50

10

3

3

3

2

6

3

3

1

6

6

2

2

1

2

2

1

1

5

2,5

2

2

2

20

11,8

14,1

14,8

18

19,7

2,2

10,2

19,6

8,9

6,9

350

212

170

151

835

318

153

315

386

404

271

3

12

40

7

6

6

3

0.5

4

12

5

134
+

116
+

+

+

+

34,7
+

81
+

139
+

70
+

127
+

+

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

>100

3

3

3

3

2-3

2

3

3

2

3

3

Ferritin
Serum IgA*
Anti
Endomisyum
Doku Trans
glutaminaz
Marsh
Sınıflaması
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Kronik kabızlığı olan olguların % 5.8’inde (n= 11)
(EMA) pozitifliği saptandı. EMA pozitifliği saptananların
tamamı ÇH tanısı aldı. Histopatolojik incelemelerinde ise
(Tablo 3) 1 hasta Marsh 2, 1 hasta Marsh 2-3a, 7 hasta
Marsh 3b, 1 hasta Marsh 3c olarak değerlendirildi.
Çölyak hastası olan olguların demografik verileri (Tablo
4) ve laboratuvar özellikleri karşılaştırıldığında ÇH olan
grupta ferritin düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı
düşük olduğu saptandı.

3,45 ± 0,5

3. İnan M, Aydıner CY, Tokuç B, Aksu B, Ayvaz S, Ayhan
S et al. Factors associated with childhood constipation. J
Paediatr Child Health 2007;43:700-6.
4. Catto-Smith AG. Constipation and toileting issues in
child- ren. Med J Aust 2005;182:242-246. PMid:15748137
5. Hyman PE, Milla PJ, Benninga MA, Davidson GP,
Fleisher DF, Taminiau. Childhood functional
gastrointestinal disor- ders: neonate/toddler.
Gastroenterology 2006;130:1519- 26.
6. Rubin G, Dale A. Chronic constipation in children. BMJ
2006;333:1051-5.
7. Pelleboer RA, Janssen RL, Deckers-Kocken JM, Wouters
E, Nissen AC, Bolz WE, Ten WE, van der Feen C,
Oosterhuis KJ, Rövekamp MH, Nikkels PG, Houwen
RH: Celiac disease is overrepresented in patients with
constipation. J Pediatr, 2012;88:173-6.

2,0 ± 0,3

[Abstract:0422]

Tablo 4. Çölyak hastalığı olan çocukların demografik
özellikleri, anne sütü alım ve kabızlık süreleri
Olgu sayısı, n
Cinsiyet (K/E)
Yaş (ort ay ± SS)
Anne sütü alma süresi
(ort ay ± SS)
Kabızlık süresi (ort yıl ±
SS)

11
6/5
84,9 ± 16,3

Diğer parametreler açısından gruplar arasında
istatistiksel olarak fark saptanmadı (Tablo 5).
Tablo 5. Çölyak hastası olan ve olmayan hasta grubunun
değerlendirilmesi
ÇH (+)

ÇH (-)

p

6/11(%54.4)

101/177(%57)

0.554

6,97±4.44

7,81±4,93

0,584

2,4±1,62

2,76±2,31

0,321

3,55±1,94

2,51±1,80

0,321

4/11(%36,3)

34/169(%20,1)

0,180

3/11(%27,7)

41/169(%24,2)

0,531

Folat
eksikliği

1/10(%10)

3/153(%1,9)

0,241

Ferritin

11,09±3,5

20,6±1,6

0,025

Cinsiyet
(K)
Yaş
Kabızlık
Süresi
Anne Sütü
süresi(ay)
Anemi
B12
eksikliği

Sonuç
Roma IV ölçütlerini karşılayan kronik kabızlığı
olan, özellikle de ferririn düşüklüğü de olan hastalarda
ÇH için serolojik tetkiklerin yapılması ve testlerin pozitif
saptanması durumunda tanı açısından çocuk
gastroenteroloji bölümüne yönlendirilmesi uygundur.
Kaynaklar
1. Benninga M, Candy DC, Catto-Smith AG, Clayden G,
Loening-Blaucke V, Di Lorenzo C, et al. The Paris
Consensus on Childhood Constipation Terminology
(PACCT) Group. J Pediatr Gastroenterol Nutr
2005;40:273-5.
2. Rasquin A, Di Lorenzo C, Forbes D, Guiraldes E,
Hyams JS, Staiano A, Walker LS. Childhood functional
gastrointestinal disorders: child/adolescent.
Gastroenterology. 2006 Apr;130(5):1527-37.

Spora Katılmak İsteyen Adölesanların Kardiyak
Yönden Taranması
Canan Yolcu, İren Yörük, Murat Elevli, Nilgün Hatice
Selçuk Duru, Özlem Akgün
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AMAÇ: Spor etkinlikleri sağlıklı beden ve ruh gelişiminin
sağlanması, obezitenin önlenmesi, sosyal uyum
becerilerinin kazanılması açısından önemlidir. Spor
etkinlikleri sırasında ani ölüm görülebilmektedir. Tarama
programı ile ilgili net görüş birliği bulunmamaktadır.
Amerikan Kalp Akademisi katılım öncesi tarama
programlarında sadece öykü ve fizik muayene önerirken,
Avrupa Kardiyoloji Derneği ayrıntılı öykü, aile öyküsü ve
muayenenin yanında EKG çekilmesini önermektedir.
YÖNTEM: Bu çalışmada çocuk kardiyoloji polikliniğine
Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında spora katılım
amacıyla sağlık raporu almak için başvuran 290 çocuk
incelendi. Tüm hastalardan ayrıntılı öykü ve aile öyküsü
alındı. Tüm hastalara ayrıntılı fizik inceleme yapıldı. EKG
ve EKO her hastaya yapıldı. Öyküsünde efor ilişkili
çarpıntı, göğüs ağrısı tarifleyen hastalara efor testi yapıldı.
EKG' de anormallik saptanan ve çarpıntı tarifleyen
hastalara ayrıca ritim holter analizi yapıldı.
BULGULAR: Fizik muayenede 40 hastada üfürüm
duyuldu. Sekiz hastanın ekg’sinde sağ dal bloğu, birinci
derece AV blok tespit edildi. EKG’de bradikardi tespit
edilen ve efor ilişkili çarpıntı tarifleyen 20 hastaya 24
saatlik ritim holter takıldı. Efor ilişkili semptomu olan 5
hastaya efor testi yapıldı. Dört hastada göğüs deformitesi
tespit edildi. İki hastada aile anemnezi (akut koroner
sendrom ve hipertofik kardiyomiyopati) öğrenildi.
Hastaların ekokardiyografik incelemelerinde mitral
yetersizliği (fizyolojik), triküspit yetersizliği (hafif),
biküspit aortik kapak, noncompaction, atriyal septal
defect, patent foramen ovale, interatriyal septumda
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anevrizma, mitral valv prolapsusu, romatizmal kapak
hastalığı tespit edildi.
SONUÇ: Ani kardiyak ölüm nedenleri arasında yer alan
kardiyomiyopati ve koroner anomali gibi yapısal
hastalıkları ortaya çıkarmada etkili bir tetkik olması
nedeniyle tarama programı içerisinde ekokardiyografik
incelemenin de yer almasının uygun olacağı
kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: çocuk, ekokardiyografi, spor
Amaç
Spor etkinlikleri sağlıklı beden ve ruh gelişiminin
sağlanması, obezitenin önlenmesi, sosyal uyum
becerilerinin kazanılması açısından önem arz etmektedir.
Son yıllarda spor yapan çocuk ve adölesan sayısı
artmaktadır. Nadir de olsa spor etkinlikleri sırasında ani
ölüm görülebilmektedir. Ani kalp ölümlerinin
önlenebilirliği açısından daha önce varolan patolojileri
ortaya çıkarmak için spora katılmak isteyen adölesanlar
ekokardiyografi (EKO) ile değerlendirilmiştir.
Yöntem
Bu çalışmada hastanemiz çocuk ve çocuk
kardiyoloji polikliniğine ocak 2017-ocak 2018 tarihleri
arasında spora katılım amacıyla sağlık raporu almak için
başvuran 290 çocuk incelendi. Tüm hastalardan ayrıntılı
öykü ve aile öyküsü alındı. Tüm hastalara ayrıntılı fizik
inceleme yapıldı. Elektrokardiyografi (EKG) ve EKO her
hastaya yapıldı. Öyküsünde efor ilişkili çarpıntı ve göğüs
ağrısı tarifleyen hastalara efor testi yapıldı. EKG de
anormallik saptanan ve efor ilişkisiz çarpıntı tarifleyen
hastalara ayrıca 24 saatlik ritm holter analizi yapıldı.
Bulgular
Yaş aralığı 12-18 olan 57 kız (%19,6) ve 233 erkek
(%80,4) sporcu dahil edildi. Fizik muayene sırasında 40
hastada (%13,7) üfürüm duyuldu. Üfürüm duyulan 23
hastanın EKO bulguları normal olduğu için masum
üfürüm olarak değerlendirildi. Otuz iki hastada (%11)
üfürüm duyulmamasına rağmen EKO'da bulgu tespit
edildi.
Fizik muayenede 4 hastada göğüs deformitesi
olarak pektus karinatus tespit edildi. İki hastanın
ailesinde aile anemnezi (akut koroner sendrom ve
hipertofik kardiyomiyopati) olduğu öğrenildi. On hastada
yaşa göre bradikardi, 3 hastada bifazik T dalgası, 6
hastada 1. derece atriyoventriküler (AV) blok, 2 hastada
da sağ dal bloğu tespit edildi. EKG’de bradikardi tespit
edilen (10 hasta) ve efor ilişkili çarpıntı (9 hasta) tarifleyen
ve EKO'da NONCOMPACTİON (1 hasta) tespit edilen
toplam 20 hastaya 24 saatlik ritm holter takıldı. Efor
ilişkili göğüs ağrısı şikayeti olan (2 hasta) ve ekg’de
bifazik T dalgası (3 hasta) saptanan toplam 5 hastaya efor
testi yapıldı. Hastaların ekokardiyografik
değerlendirilmelerinde mitral yetersizliği (fizyolojik),
triküspit yetersizliği (hafif), biküspit aortik kapak,
noncompaction, atriyal septal defect (geniş), patent
foramen ovale, interatriyal septumda anevrizma, mitral
valv prolapsusu, romatizmal kapak hastalığı tespit edildi.

Tablo 1. Spora katılanların EKO bulguları
n-290

Üfürüm
Üfürüm
duyulan duyulmayan
n-40
n-250

Normal ekokardiyografi

23

218

Patent foramen ovale

1

4

İnteratriyal septal anevrizma

1

2

Atriyal septal defekt (geniş)

1

Biküspit aort kapak

2

Mitral yetersizliği (fizyolojik)

3

13

Romatizmal kapak hastalığı
(Mitral yetersizliği hafif)

1

3

Triküspit yetersizliği (hafif)

3

5

Noncompaction

1

Mitral yetersizliği (eser)

1

1

Mitral kapak prolapsusu

1

3

Aort stenozu (hafif)

2

1

Tartışma
Spor yapmayan bireylerle sporcular
karşılaştırıldığında ani ölüm riski sporcularda 2,5 kat
daha fazladır, bu da sporun bu bireylerde ani ölümü
kolaylaştırdığını düşündürmektedir. Amerikan Kalp
Akademisi katılım öncesi tarama programlarında sadece
öykü ve fizik muayene önerirken, Avrupa Kardiyoloji
Derneği ayrıntılı bir öykü, aile öyküsü ve muayenenin
yanı sıra 12 derivasyonlu EKG çekilmesini önermektedir.
Ancak bu yöntemlerle de tanı almayan hastaların
olabileceği unutulmamalıdır.
Spor tarama programlarında yapılan çalışmalarda
öykü ve fizik muayenenin duyarlılığı %0 -33 arasında
değişmektedir. Ayrıca ani ölüm görülen vakaların %6080’inde daha önce belirti ve bulgu yoktur ve ilk belirti
kardiyak arrest olabilir. Bir diğer problem de, bu ayrıntılı
anamnez ve fizik muayenenin aslına ne kadar uygun bir
şekilde yapılıp yapılmadığıdır. Yakın zamanda Madsen
ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada sağlık
personelinin %53’ünün AHA ölçütlerinden haberdar
olmadığı bildirilmiştir. Ekokardiyografi, yapısal kalp
hastalıklarının tanımlanması için en yararlı tetkiktir.
Pelliccia ve Maron yaptıkları bir çalışmada 1005 atletin
%40'ında EKG'de anormallik bulmuş ancak EKO ile
değerlendirildiklerinde yapısal kalp hastalığı bu atletlerin
%5'inde tespit edilmiştir. Kaşıkçıoğlu bu tür vakalara
dikkat çekmiş ve ekokardiyografinin rutin muayene ve
ileri incelemeler arasında bir adım olarak
değerlendirilebileceğini vurgulamıştır.
Sonuç
Ülkemizde pek çok hekim günlük pratiğinde
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detaylı spor yapabilir raporu alabilmek amacı ile
polikliniklere başvuran çok sayıda kişi ile
karşılaşmaktadır. Bu tip başvurulara bizim ülkemiz için
alınmış genel kararlar doğrultusunda standart bir
yaklaşım metodu olmadığı için her klinik kendi pratikleri
ve tecrübeleri doğrultusunda birtakım incelemeler
yaparak cevap vermeye çalışmaktadır. İki veya üç
boyutlu ekokardiyografi yapısal kalp hastalıklarının tanı
ve takibi için oldukça yararlı bir incelemedir. Sporcularda
ani kardiyak ölüm nedenleri arasında yer alan
kardiyomiyopati ve koroner anomali gibi yapısal
hastalıkları ortaya çıkarmada etkili bir tetkik olması
nedeniyle tarama programı içerisinde ekokardiyografik
incelemenin de yer almasının uygun olacağı
kanaatindeyiz.
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[Abstract:0427]
S.B.Ü Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinde 34
Haftanın Altında Doğup Mekanik Ventilasyon Tedavisi
Alan Hastalarımızın BPD Oranlarının
Değerlendirilmesi
Demet Oğuz
S.B.Ü. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan
Yoğun Bakım Ünitesi
AMAÇ: BPD yaşayan prematürelerde yaşam kalitesini
etkileyen en önemli sorunlardan biridir ve mekanik
ventilasyon tedavisi de bu komplikasyon için risk

faktörleri arasında sayılmaktadır. Burada 2015 Ocak ve
2017 Kasım ayları arasında S.B.Ü Haseki Eğitim
Araştırma Hastanesinde 34 haftanın altında doğup
mekanik ventilasyon tedavisi alan hastalarımızın BPD
oranlarını sunmayı amaçladık.
YÖNTEM: Olgular retrospektif olarak epikrizleri
taranarak değerlendirildi.Hastanemizde doğan prematüre
bebeklere ‘Neonatal Resüstasyon Programı’
doğrultusunda canlandırma uygulanmaktadır. Solunum
sıkıntısı olan veya gestasyon haftası küçük bebeklere
doğumhanede T parça canlandırıcıyla nazal CPAP
verilmektedir. Surfaktan uygulaması ve diğer ileri
bakımlar yoğun bakım ünitesinde
gerçekleştirilmektedir.Bronkopulmoner displazi (BPD)
tanısı Türk Neonatoloji Derneğinin rehberinde önerdiği
şekilde;32 haftanın altında doğanlarda postmenstrüel 36
haftada; 32 gestasyon haftası üstündekilerde postnatal 28.
Gününde veya taburculuk esnasında oksijen ihtiyacı
varlığı ile konuldu.
BULGULAR: Toplam 95 olgu çalışmamıza alındı.%48,8’i
(n=47) kız, %51,2’si (n=48) erkekti.Ortalama doğum
ağırlığı 1536,7±568 (440-2640) gramdı.Doğum haftası
ortalama 29,94±3,3'dü.<26 hafta 20; 26-28 arası 9 olgu; 2832 arası 32; 32-34 arası 34 olgumuz vardı.Olguların %37‘si
(n=35) normal vajinal doğum, %60’ı (n=58) sezeryan ile
doğmuştu.Olgularımızın 25 tanesine (%26,3) antenatal
steroid (betametazon) uygulanmıştı. 59 olgu (%62) ilk 24
saatte entübe edilmişlerdi. 36 olgu (%38) ise sadece
noninvazif ventilasyonla izlendi.İlk gün içinde entübe
edilen 59 hastadan 20 tanesi (%33,8) ilk 24 saate ekstübe
edilmişti.BPD sıklığını %10,4 olarak bulduk. 26 hafta ve
daha küçük 12 hastanın 7 tanesinde (%58,3), 28+1/7 –
32+0/7 hafta arasındaki 32 olgunun 2’sinde (%6,5) BPD
geliştiği saptandı.Binbeşyüz gramın altında doğan
bebeklerde BPD oranımız %26 bulundu.2 olgumuz
oksijen desteğiyle taburcu edilmişti.
SONUÇ: Çalışmamızda BPD oranlarımızın düşük olduğu
görülmektedir. Doğumhanede erken CPAP uygulanması,
invazif mekanik ventilasyon süresinin kısa tutulması,
hastane enfeksiyonlarının sıkı kontrolünün BPD
oranlarının düşük olmasında etkili olduğunu
düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: prematüre, bronkopulmoner displazi,
yenidoğan
Giriş ve Amaç
Otuz yedi gebelik haftasını tamamlamadan doğan
bebekler prematürite olarak tanımlanmaktadır. Son 20
yılda neonatoloji ve perinatal tıptaki gelişmelere paralel
paralel olarak çok küçük prematüre bebeklerin bile yaşam
oranları artmıştır. Bu bebeklerin yaşam oranlarının
artması uzun yıllar sürebilecek ve yaşam koşullarını
çeşitli derecelerde etkileyen morbiditeleri de beraberinde
getirmiştir. Prematüre bakımıyla ilgili çalışmalar
bebekleri sekelsiz yada minimum sekelle taburcu etmeye
odaklanmıştır. Prematüre bebeklerin zamanında doğan
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bebeklere göre hipotermi, solunum güçlüğü sendromu,
hava kaçağı, bronkopulmoner displazi, germinal matriksintraventriküler kanama, hidrosefali, konjenital kalp
anomalileri, hiperbilirubinemi, beslenme intoleransı, ,
büyüme geriliği, enfeksiyonlara eğilim, nekrotizan
enterokolit, osteopeni, hipoglisemi, hiperglisemi,
hipokalsemi gibi sorunlarla karşılaşma riski çok daha
yüksektir. Bu çalışmadaki amaç SBÜ Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde Aralık 2014-Kasım 2017 yılları
arasında 34 Gestasyon haftasının altında doğup mekanik
ventilasyon tedavisi alan prematüre yenidoğanları
retrospektif olarak değerlendirmek, BPD oranlarını
saptamaktır.
Materyal ve Metod
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Aralık 2014- Kasım
2017 tarihleri arasında 34 gestasyon haftası altında doğan
ve mekanik ventilasyon tedavisi alan prematür
yenidoğanlar retrospektif olarak hastane bilişim sistemi
üzerinden epikrizleri taranarak değerlendirildi. Gebelik
yaşı, tamamlanmış gebelik haftası olarak obstetrik
ölçümlerle (son adet tarihi, standart obstetrik
parametreler ve USG) ve New Ballard muayenesi ile tayin
edildi (12,13). New Ballard muayenesi özellikle anneye ve
gebeliğe ait verilerin tam olarak bilinmediği olgularda
kullanıldı. Hastanemizde doğan prematüre bebeklere
‘Neonatal Resüstasyon Programı’ doğrultusunda
canlandırma uygulanmakta ve ısı kaybını önlemek için
yiyecek saklama poşetlerinin içine konarak müdahale
edilmektedir. Solunum sıkıntısı olan veya gestasyon
haftası küçük bebeklere doğumhanede T parça
canlandırıcıyla nazal CPAP verilmektedir. Bebekler ilk
stabilizasyon sonrası yoğun bakım ünitesine ventilatörlü
küvöz ile taşınmakta surfaktan uygulaması ve diğer ileri
bakımlar yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilmektedir.
Surfaktan tedavisi seçilmiş respiratuar distress
sendromlu (RDS), invazif mekanik ventilasyon gerektiren
seçilmiş mekonyum aspirasyonu sendromlu (MAS) ve
bronkopulmoner displazili hastalara başlangıç dozu 200
mg/kg, tekrar dozları 100 mg/kg olarak poraktant alfa
(Curosurf) olarak endotrakeal yoldan entübasyon tüpüyle
uygulanmıştır. Bronkopulmoner displazi (BPD) tanısı
Türk Neonatoloji Derneğinin rehberinde önerdiği
şekilde;32 haftanın altında doğanlarda postmenstrüel 36
haftada; 32 gestasyon haftası üstündekilerde postnatal 28.
Gününde veya taburculuk esnasında oksijen ihtiyacı
varlığı ile konuldu.
Bulgular
Toplam 95 olgu çalışmamıza alındı.%48,8’i (n=47)
kız, %51,2’si (n=48) erkekti.Ortalama doğum ağırlığı
1536,7±568 (440-2640) gramdı.Doğum haftası ortalama
29,94±3,3'dü.<26 hafta 20; 26-28 arası 9 olgu; 28-32 arası
32; 32-34 arası 34 olgumuz vardı. Olguların %37‘si (n=35)
normal vajinal doğum, %60’ı (n=58) sezeryan ile
doğmuştu.Olgularımızın 25 tanesine (%26,3) antenatal

steroid (betametazon) uygulanmıştı. 59 olgu (%62) ilk 24
saatte entübe edilmişlerdi. 36 olgu (%38) ise sadece
noninvazif ventilasyonla izlendi.İlk gün içinde entübe
edilen 59 hastadan 20 tanesi (%33,8) ilk 24 saate ekstübe
edilmişti.BPD sıklığını %10,4 olarak bulduk. 26 hafta ve
daha küçük 12 hastanın 7 tanesinde (%58,3), 28+1/7 –
32+0/7 hafta arasındaki 32 olgunun 2’sinde (%6,5) BPD
geliştiği saptandı.Binbeşyüz gramın altında doğan
bebeklerde BPD oranımız %26 bulundu.2 olgumuz
oksijen desteğiyle taburcu edilmişti.

Şekil 1. BPD gelişen olguların gestasyon haftasına göre
dağılımı
Sonuç
Prematüreliğin hayat standartlarını etkileyen en
önemli morbiditelerinden biri BPD’dir. Amerikan Pediatri
Akademisi 1500 gram altında BPD sıklığını %23 olarak
bildirmiştir. Prematüre bebekler doğum sonrası uterus
dışı yaşama uyum sağlamaya çalışırken sıklıkla solunum
sistemiyle ilgili zorluklarla karşılaşırlar. Bu bebeklerde
solunum desteği için mekanik ventilasyon gereksinimi
olabilmektedir. Mekanik ventilasyon hayat kurtarıcı
olmakla birlikte BPD gibi kompliksyonlar için de risk
faktörüdür. Çalışmamızda BPD oranlarımızın düşük
olduğu görülmektedir. Doğumhanede erken CPAP
uygulanması, invazif mekanik ventilasyon süresinin kısa
tutulması , hastane enfeksiyonlarının sıkı kontrolünün
BPD oranlarının düşük olmasında etkili olduğunu
düşünmekteyiz.
[Abstract:0429]
Orak Hücreli Anemi Olgularımız: Tek Merkez
Deneyimi
Ezgi Paslı Uysalol, Gül Nihal Özdemir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman
Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji
Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Hemoglobinopatiler dünyada en sık karşılaşılan
tek gen hastalıklarındandır. Bunlardan Orak Hücreli
Anemi (OHA ) ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz
kıyı şeridi bölgelerinde sıktır. Otozomal resesif geçişli ve
birçok sistemi etkileyen bir kan hastalığıdır. Bu çalışmada
kliniğimizde izlenen OHA olgularını değerlendirmeyi
amaçladık.
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YÖNTEM: Çalışmamızda 2003-2017 yılları arasında 2’si
sığınmacı 16 OHA olgusu geriye dönük değerlendirildi.
Hastaların demografik özellikleri, yaşları, tedavi ve
komplikasyon verileri kaydedildi. Başvuru sırasında en
küçüğü 8 aylık, en büyüğü 12,5 yaşında (ortalama ay
55±46) olan hastaların 10’u erkekti (%62).
BULGULAR: Toplam 4 hastada (%25) ailede OHA
öyküsü mevcuttu. Hastaların hemoglobin (Hb)
elektroforezleri değerlendirildiğinde, tanı anında Hb S
medyan değeri %64,05 (37- 84,8) idi. Tanı Hb F medyan
değeri %9,1 (0,6-27) idi. İki hastada eş zamanlı HbD
hemoglobinopatisi tespit edildi. Başvuru sırasında
hastaların 7’sinde (%43) ağrılı vazookluzif kriz, 3’ünde
hemolitik kriz (%18), birer hastada da serebrovasküler
olay, akut göğüs sendromu, aplastik kriz görüldü. Üç
hasta rutin muayene sırasında tanı almıştı. Hastaların
ortalama transfüzyon sıklığı 4,5/yıl idi. Üç hastaya kan
değişimi uygulanmıştı. Hiçbir hastaya eritrosit aferezi
uygulanmadı. Tam kan sayımı incelemelerinde en düşük
Hb değeri 7,3 g/dl, en yüksek 14 g/dl (ortalama 9,4 g/dl)
saptandı. Hastaların ferritin medyan değerleri 370 mg/dl
(27- 5977) idi. Altı hasta deferasiroks ile demir şelasyon
tedavisi almaktaydı. Hastalarımızın 11’i hidroksiüre
tedavisi kullanıyordu. Ortalama hidroksiüre başlangıç
yaşı 5,3 yaştı. Hidroksiüre kullananların HbF ortalama
değeri %16,4 idi. Üç hastada hidroksiürenin
nötropeni/lökopeni yan etkisi görüldü. İki hastada ilacın
ara verilmesiyle yan etkiler ortadan kalkarken, diğer
hastada ilaç tamamen kesildi. Bir hastada hematopoetik
kök hücre nakli uygulanmış olup, transfüzyon desteği
olmadan izlenmekteydi.
SONUÇ: OHA, komplikasyonlarının erken mortaliteye
sebep olabilmesi nedeniyle, tedavisi detaylı ve
multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalıktır.
Hastaların hem pediatrik hem erişkin alanda, orak hücreli
anemi konusunda eğitimli bir ekip tarafindan takip
edilmesi morbidite ve mortaliteyi azaltmada önemlidir.
Anahtar kelimeler: orak hücreli anemi, çocuk,
hemoglobinopati
Giriş
Hemoglobinopatiler dünyada en sık karşılaşılan
tek gen hastalıklarındandır. Bunlardan Orak Hücreli
Anemi (OHA ) ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz
kıyı şeridi bölgelerinde sıktır (1). Otozomal resesif geçişli
ve birçok sistemi etkileyen bir kan hastalığıdır. Bu
çalışmada kliniğimizde izlenen OHA olgularını
değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem
Çalışmamızda 2003-2017 yılları arasında 2’si
sığınmacı 16 OHA olgusu geriye dönük değerlendirildi.
Hastaların demografik özellikleri, yaşları, tedavi ve
komplikasyon verileri kaydedildi. Başvuru sırasında en
küçüğü 8 aylık, en büyüğü 12,5 yaşında (ortalama ay
55±46) olan hastaların 10’u erkekti (%62).
Bulgular

Toplam 4 hastada (%25) ailede OHA öyküsü
mevcuttu. Hastaların hemoglobin (Hb) elektroforezleri
değerlendirildiğinde, tanı anında Hb S medyan değeri
%64,05 (37- 84,8) idi. Tanı Hb F medyan değeri %9,1 (0,627) idi. İki hastada eş zamanlı HbD hemoglobinopatisi
tespit edildi. Başvuru sırasında hastaların 7’sinde (%43)
ağrılı vazookluzif kriz, 3’ünde hemolitik kriz (%18), birer
hastada da serebrovasküler olay, akut göğüs sendromu,
aplastik kriz görüldü. Üç hasta rutin muayene sırasında
tanı almıştı. Hastaların ortalama transfüzyon sıklığı
4,5/yıl idi. Üç hastaya kan değişimi uygulanmıştı. Hiçbir
hastaya eritrosit aferezi uygulanmadı. Tam kan sayımı
incelemelerinde en düşük Hb değeri 7,3 g/dl, en yüksek
14 g/dl (ortalama 9,4 g/dl) saptandı. Hastaların ferritin
medyan değerleri 370 mg/dl (27- 5977) idi. Altı hasta
deferasiroks ile demir şelasyon tedavisi almaktaydı.
Hastalarımızın 11’i hidroksiüre tedavisi kullanıyordu.
Ortalama hidroksiüre başlangıç yaşı 5,3 yaştı. Hidroksiüre
kullananların HbF ortalama değeri %16,4 idi. Üç hastada
hidroksiürenin nötropeni/lökopeni yan etkisi görüldü. İki
hastada ilacın ara verilmesiyle yan etkiler ortadan
kalkarken, diğer hastada ilaç tamamen kesildi. Bir hastada
hematopoetik kök hücre nakli uygulanmış olup,
transfüzyon desteği olmadan izlenmekteydi.
Tartışma
Orak hücreli anemi, hemoliz ve vazooklüzyonla
karakterize sık görülen kalıtsal hemoglobin hastalığıdır.
Eritrositlerin oraklaşması mikro dolaşımda tıkanmaya ve
dolayısıyla doku iskemisine, kronik hemolize,
inflamasyona ve organ disfonksiyonuna yol açar.
Belirtileri yaşla artar ve bu komplikasyonlar erken
mortaliteye sebep olur (2). OHA tedavi yönetimi hem
pediatrik hem erişkin hastalarda detaylı ve
multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Asıl amaç
komplikasyonların önlenmesidir. Tekrarlayan
vazookluzif krizlerin önlenmesinde hidroksiüre
kullanılan tek farmakolojik tedavidir (2). Hidroksiüre,
dolaşımdaki eritrositlerdeki HbF seviyelerini arttıran bir
antimetabolittir. HbF, hemoglobini çözünür formda tutar
ve HbS'nin polimerizasyonunu ve böylece OHA'nin
komplikasyonlarının çoğunu önler. Hastalarımızın %68’i
hidroksiüre tedavisi almaktaydı.
Kronik kan transfüzyonunun inme riskini ve
tekrarlayan akut göğüs sendromunu önlemede etkinliği
gösterilmiştir. Hastalarımız hemoglobin seviyeleri de göz
önünde tutularak belirli endikasyonların sağlandığı
koşullarda transfüzyon programlarına alınmıştı.
Hematopoetik kök hücre nakli bilinen tek küratif
tedavidir ve seçilmiş yüksek riskli pediatrik hastalarda
yüksek başarı oranı vardır (3). Bizim de santral sinir
sistemi komplikasyonuyla seyreden bir hastamıza
hematopoetik kök hücre nakli uygulanmıştı.
Sonuç
OHA, komplikasyonlarının erken mortaliteye
sebep olabilmesi nedeniyle, tedavisi detaylı ve
multidisipliner yaklaşım gerektiren bir hastalıktır.
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Hastaların hem pediatrik hem erişkin alanda, orak hücreli
anemi konusunda eğitimli bir ekip tarafindan takip
edilmesi morbidite ve mortaliteyi azaltmada önemlidir.
Kaynaklar
1. Söylemez Gökyer D, Kayaaltı Z. Türkiye’de orak
hücreli anemi dağılımı, patofizyolojisi ve demir toksisitesi
. Marmara Pharmaceutical Journal 2016;20:92-9.
2. Koca E. Sickle cell anemia. Turkiye Klinikleri J
Hematol-Special Topics 2016;9(1):23-7.
3. Antmen B. Orak hücreli anemi. Türk Ped Arş 2009; 44
özel sayı: 39-42.

sklerotik metastazlarda ise tanı değeri kısıtlıdır.
Anahtar kelimeler: diffüzyon MR, metastaz, vertebra
kompresyon fraktürü
Amaç

Tüm malign neoplazmaların %10’ nunda vertebra
metastazı görülmektedir. X-ray ile ancak vertebrada
kortikal destrüksiyon olduğunda metastaz
saptanabilmektedir. MR ile kortikal destrüksiyon ortaya
çıkmadan önce kemik iliği tutulumu gösterilebilmektedir.
Ek olarak yüksek yumuşak doku rezolüsyonu nedeni ile
yumuşak doku birlikteliği ve uzanımı saptanabilir.
Benign ve malign vertebra fraktürünün (MVF)
[Abstract:0430]
ayırımında radyografik olarak morfolojik farklılıklar
Vertebral metastazların değerlendirilmesinde ve benign tanımlanmış olsa da bu iki patolojinin ayırımı radyolojik
olarak zor olabilmektedir. MR’ da akut benign fraktür
kompresyon fraktüründen ayırımında difüzyon
sinyali ödem nedeni ile malign fraktürler gibi
ağırlıklı görüntülemenin yeri
izlenmektedir. Vertebra metastazları ile osteoporotik
Elif Evrim Ekin , Zehra Hilal Adıbelli
fraktürlerin görülme yaşının çakışması ayırıcı tanıyı
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
güçleştirmektedir. Dahası, vertebra fraktürleri,
Radyoloji Kliniği, İstanbul
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji malignitesi olan osteoporotik hastalarda ortaya çıktığı
zaman tüm diagnostik yöntemlere rağmen benign-malign
Kliniği, İzmir
fraktür ayırımı daha da zorlaşmaktadır.
Bu çalışmada, malignitesi bilinen metastatik
AMAÇ: Akut benign vertebra fraktürü ve metastatik
vertebra
lezyonları ve vertebra fraktürleri ile akut benign
vertebra fraktürünün radyodiagnostik ayırıcı tanısında
osteoporotik vertebra fraktürü (OVF) tanısı almış
zaman zaman zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bu
hastalarda ayırıcı tanı için difüzyon ağırlıklı MR
ayırıcı tanı için rutin olarak kullanılan X-ray,
incelemenin katkısı araştırıldı.
konvansiyonel MR yanı sıra diffüzyon ağırlıklı MR
Metod
sekansının araştırılması planlandı. Metastatik-patolojik
Prospektif olarak planlandı (Çalışma 2001-2003
vertebra fraktürü ile akut benign vertebra fraktürü ayırıcı
yılları
arasında
İzmir SSK Bozyaka Eğitim ve Araştırma
tanısında diffüzyon ağırlıklı MR incelemenin katkısı
Hastanesinde tez amaçlı yapılmıştır). 30 hasta çalışmaya
araştırıldı.
dahil edildi.
METOD: Bu prospektif çalışmada, tüm hastalara 1 yıl
1.grup: 12 hastada toplam 14 akut OVF olan
takip yapılmıştır. 1.grup: 12 hasta, toplam 14 akut
hastalardan
oluşmaktadır. Hastaların hiçbirinde bilinen
osteoporotik vertebra fraktürü. 2.grup: malignitesi bilinen
malignite
mevcut
değildi. Kemik dansitometri ile
14 hasta, toplam 42 vertebra metastazı. Tüm hastalara 2
osteoporoz
tanısı
almış
olup son 3 ay içerisinde
yönlü vertebra X-ray, vertebra MR ve diffüzyon MR
şiddetlenen bel ağrısı nedeni ile fizik tedavi kliniğine baş
çalışılmıştır. 2.grup hastaların sintigrafik incelemesi
vuran hastalar 1 yıl boyunca takip edilmiştir. Takip
mevcuttur.
sırasında malignite saptanmamıştır.
BULGULAR: 1. Grupta yer alan tüm akut kompresyon
2.grup: 18 hastada toplam 42 vertebra metastazı
fraktürleri (n=14, %100)) diffüzyon MR’da hipointens
saptandı.
Bilinen primer tümörü veya yaygın metastazı
izlendi. 2.grupta toplam 42 vertebrada: 25 (%59,5) lezyon
olan
bu
hastalarda
pedikül-posterior eleman tutulumu,
hiperintens, 6 (%14,2) ılımlı hiperintens, 11 (%26,1)
yumuşak doku birlikteliği ana kriter olarak belirlenmiştir.
vertebra hipointens olarak saptandı. Diffüzyon MR
Hastalar çalışma süresince en az 1 yıl süre ile takip
hiperintensitesi metastatik lezyonlarda istatistiksel
edilmiştir. 12 meme kanseri, 2 prostat kanseri, 2 akciğer
anlamlı yüksek saptandı (P<0,001). 2.grup (n=42) kendi
içerisinde litik (n=28)-sklerotik (n=14) olarak ikiye ayrıldı. kanseri, 2 hasta ise primeri bilinmeyen multipl organ
metastazı olan hastalardan oluşmaktadır.
Litik metastazların (n=28), 25 (%89,2)’inde diffüzyon
Dışlama kiterleri: Metastaz tanısı şüpheli olan ve
MR’da hiperintens, 3 (%10,7) lezyonda ise belirsiz-ara
biyopsi yapılamayan hastalar, takip dışı kalan hastalar.
intensitede saptandı. 14 sklerotik metastazın 11 (%78,5)
’de diffüzyon MR’da hipointens, 3 (%21,4)’de ise belirsiz- Takibi 1 yıl altında kalan 4 hasta, çalışma sırasında travma
geçiren ve vertebra fraktürü oluşan 1 hasta çalışma
ara intensitede saptandı. Litik metastazda diffüzyon MR
dışında bırakıldı.
hiperintensitesi anlamlı yüksek bulundu (P<0,001).
1,5 Tesla Philips Gyroscan ACS-NT MR ve spinal
SONUÇ: Diffüzyon ağırlıklı MR inceleme litik vertebra
koil
kullanılmıştır.
Sagittal T1A-T2A FSE-Difüzyon (EPI
metastazı tanısında konvansiyonel MR sekanslarına katkı
b:600)
ve
Ax
T2A
FSE
görüntüler alınmıştır.
sağlamaktadır. Diffüzyon ağırlıklı görüntülemenin
1

2

1

2
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Değerlendirme Kriterleri:
Her hastada etkilenen vertebra sayısı
Vertebra şekli, vertebra bölgesi (korpus-posterior
eleman tutulumu)
T1-T2-Difüzyon MR sinyalleri kaydedildi.
Bulgular
1.grup: 8 kadın-4 erkek hasta

***Diffüzyon MR hiperintensitesi metastatik lezyonlarda
OVF’e göre istatistiksel anlamlı yüksek saptandı (P<0.001,
Fisher kesin olasılık testi).
*** Litik metastazda sklerotik metastazlara göre diffüzyon
MR hiperintensitesi anlamlı yüksek bulundu (P<0.001,
Fisher kesin olasılık testi).
Tartışma
• 12 hastada 14 akut OVF
Konvansiyonel sekanslarda OVF ve MVF
• Tüm vertebralarda %15 üstünde yükseklik kaybı,
özellikleri:
vertebralarda bikonkavite veya anterior kamalaşma
OVF:-pedikül ve posterior elemanlar normaldir.
saptandı.
-epidural yumuşak doku kitlesi yoktur.
• Tümü T1A hipointens
Vertebra posteriorunda kopmuş fragman
Kronik dönem OVF: T1A ve T2A izointens, postC
• T2A’da 10 OVF hiperintens-4 OVF izointens.
kontrast tutmaz.
• Hiçbirinde epidural, paravertebral yumuşak doku
Akut dönem OVF: T1A hipo-T2A hiperintens,
kitlesi, pedikül veya posterior eleman tutulumu
postC homojen kontrast tutar.***MTV ile sinyal özellikleri
saptanmadı.
benzer.
• Difüzyon MR’da tümü düşük sinyalli idi.
.MVF: .epidural kitle, pedikül-arka eleman
tutuluşu
Tablo 1. benign ve malign vertebra fraktürlerinin diffüzyon
T1A hipointens, T2A hiper-izo-hipointens, postC
MR sinyallerinin karşılaştırılması
heterojen kontrastlanma.
Sonuç
DAG
DAG
DAG belirsizhipointens
hiperintens
ara sinyal
OVF ile MVF ayırımında pedikül-posterior
eleman
tutulumu,
epidural kitle ayırıcı tanıda yol
1.GRUP(n=14) 14
0
0
göstericidir. Konvansiyonel MR sekanslarında sinyal
2.GRUP(n=42) 11
25
6
özellikleri bakımından değerlendirmede Akut OVF ile
(DAG: diffüzyon ağırlıklı görüntüleme). Fark bulundu(p<0.001) Fisher kesin
MVF örtüşmektedir. Akut OVF ile MVF ayırımında
olasılık testi
difüzyon ağırlıklı görüntüleme yol göstericidir. Akut
OVF’de difüzyon kısıtlılığı saptanmazken MVF’de
2. grup: 14 kadın-4 erkek toplam 18 hastada 42 vertebra
difüzyon kısıtlanmaktadır. Litik vertebra metastazlarında
tutulumu saptandı. 4 vertebra fraktürü izlenirken 20
vertebrada %10 altında yükseklik kaybı platoda konkavite difüzyon kısıtlılığı saptanırken sklerotik metastazların
difüzyon kısıtlılığı göstermeyebileceği akılda tutulmalıdır.
saptandı. Kortikal destrüksiyon, pedikül veya arka
eleman tutulumu, yumuşak doku kitlesi varlığından biri
[Abstract:0431]
veya birkaçı vardı. 38 litik, 14 sklerotik metastaz
tanımlandı (direk grafik korelasyon ile). Tümü T1A
Neonatal outcomes in infants diagnosed with transient
hipointens, T2A 25 lezyon hiperintens-17 hipointens
tachypnea of newborn: Two years clinical experience
saptandı. 17 hipointens lezyonun 14 tanesi sklerotik
karakterde idi. Multipl vertebra metastazı olan hastalarda Burcu Cebeci
Haseki Training and Research Hospital, Department of
pedikül tutulumu göstermeyen milimetrik nodüler
Neonatology
lezyonlar da metastaz olarak kabul edilmiştir. MVF’nın
tümünde, metastazların %68’inde pedikül tutuluşu
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
saptandı.
Tablo 2. Litik ve sklerotik metastazların diffüzyon MR
sinyallerinin kıyaslanması
2.GRUP(n=42)

DAG
hipointens

DAG
hiperintens

DAG
belirsiz
ara
sinyal

LİTİK(n=28)

0

25

3

0

3

SKLEROTİK(n=14) 11

(DAG: diffüzyon ağırlıklı görüntüleme). Fark bulundu
(p<0.001) Fisher kesin olasılık testi

AIM: Transient Tachypnea of Newborn (TTN) is delayed
clearance of intra-alveolar fluids after delivery. Although
it’s a self-limited transient condition, it may cause several
morbidities and newborns are mostly needed to
hospitalize. We aimed to evaluate clinical outcomes of
TTN in whom were admitted to our neonatal intensive
care unit (NICU).
METHODS: One hundred and seven newborns who were
born in our hospital and followed in our NICU because of
TTN between January 2016 and January 2018 were
enrolled to study. Maternal features and neonatal
features, mechanical ventilation (MV), non-invasive
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ventilation (NIV), and oxygen support duration, antibiotic
use and hospitalization duration were recorded.
RESULTS: Mean maternal age was 27.2±6.9 years, 63.2%
(n=67) of mothers had caesarian section and %81.1 (n=86)
of mothers had no prenatal risk factors. Among newborns
with TTN; 62.3% of them were male, mean gestational age
was 37.5±1.6 week (min=34, max=41), mean birth weight
was 3068±493 gram (min=1720, max=4170). Median of
first minute APGAR was 8 (IQR 7-9) and median of fifth
minute APGAR was 9 (IQR 9-10). In cord blood gases; pH
was 7.29±0.10, bicarbonate was 20.4±3.2 meq/L, lactate
was 2.1±1.6 and anion gap was -3.8±3.4. Eight (7.5%)
babies had MV and 47 (44.3%) babies had NIV support.
When newborns who had NIV support and who had not
were compared; maternal features, APGAR scores and
cord blood gases were similar besides gestational week
and birth weight were significantly low in babies with
NIV support. Mean duration of ventilation were
respectively 2.3±2.1days and 1.7±1.1 days. Mean duration
of oxygen support was 2.0±1.5 days and hospitalization
was 8.2±4.2 days. All of them were discharged.
DISCUSSION: TTN is still important reason that causes
newborns to be hospitalized. Babies with low birth weight
and gestational week have higher NIV support.
Keywords: hospitalization, newborn, transient tachypnea
of newborn

özellik olarak %13.4 annede erken membran rüptürü,
%5’inde bulaşıcı hastalık, %4.5’inde preeklampsieklampsi bulundu. Anne-baba arasında akraba evliliği
sıklığı %9.6 idi. Bebeklerin % 58.6’sı (92) normal spontan
vajinal yol ile doğmuştu. Hastaların 82’si (%52.2) erkek,
75’i (%47.8) kız idi. Doğum kilosu ortalaması 2746.20
±901.30 (min 523-mak 4980), gebelik yaşı ortalaması
36.75±4.38 (min 22 - mak 42) saptandı. Takip edilen
bebeklerin % 31.8’i pretermdi. En sık yatış nedenleri
%30.5 ile solunum problemleri, %19.2 ile sepsis idi.
Bebeklerin %10.2’si kaybedildi.
SONUÇ: Elde edilen sonuçlar arasında akraba evliliği ve
erken doğum dikkati çekmektedir. Bu nedenle doğum
öncesi anne adaylarının akraba evliliğinin getirdiği riskler
açısından yakın izlemi, doğum sonrasında erken doğum
açısından yenidoğan yoğun bakım desteği olan
merkezlerin tercih edilmesi akılda tutulmalıdır. Özetle;
sağlık bakım hizmetleri kapsamında gebe kadınların
gebelik izlemlerinin düzenli yapılması, doğum öncesi,
doğum ve doğum sonrası dönemde yeterli bakım
almalarının sağlanması, bütün bu hizmetler
düzenlenirken kadınlar arasındaki kültürlerarası
farklılıklar göz önüne alınarak düzenlemeler yapılması
önerilebilir.
Anahtar kelimeler: göçmen, morbidite, mortalite,
yenidoğan

[Abstract:0432]

Amaç

Yenidoğan Yoğun Bakımda Takip Edilen Göçmen
Hastaların Özellikleri
Bilge Tanyeri Bayraktar
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Neonatoloji Bilim Dalı,
İstanbul
AMAÇ: Son yıllarda ülkemizde göçmen nüfusu hızla
artmaktadır. Bu kronikleşen durum karşısında sağlık
hizmetlerinin uygun ve yeterli verilebilmesi için pekçok
veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada anne adayı
göçmen kadınların takibinde, çeşitli nedenlerle
yenidoğanda yatıp sonrasında 1. Basamak sağlık hizmeti
almak amacıyla aile hekimlerine başvuracak bebeklere
yaklaşımda faydalı olmak amacıyla, yenidoğan yoğun
bakım ünitemize yatan göçmen hastaların özelliklerini
tespit edip, elde edilen verileri değerlendirmek
amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Çalışmaya Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde Ocak 2015-Aralık
2017 tarihleri arasında takip edilen göçmen bebekler
alındı. Hastalara ait bilgiler ünite veri tabanından
retrospektif olarak taranarak anne yaşı, doğum şekli,
prenatal risk faktörleri, gebelik haftası, doğum kilosu,
cinsiyeti, tanıları olmak üzere ayrı ayrı kaydedildi.
BULGULAR: Çalışma süresi içinde Yenidoğan Yoğun
Bakım Ünitesi’nde 157 göçmen bebek izlendi. Annelerin
yaş ortalaması 27.37±5.96 (min 17- mak 44) idi. Prenatal

Son yıllarda ülkemizde göçmen nüfusu hızla
artmaktadır. Göçmen kadınların çoğu doğurganlık
çağındadır. Sağlık sigortaları olmadığı için pre ve
postnatal bakım imkanları yetersiz olmaktadır. Bu grup
hastalara verilen sağlık hizmetlerinde Türkçe bilmemeleri
de büyük sıkıntı oluşturmaktadır (1). Bu kronikleşen
durum karşısında sağlık hizmetlerinin uygun ve yeterli
verilebilmesi için pek çok veriye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada anne adayı göçmen kadınların
takibinde, çeşitli nedenlerle yenidoğanda yatıp
sonrasında 1. basamak sağlık hizmeti almak amacıyla aile
hekimlerine başvuracak bebeklerin izleminde faydalı
olmak amacıyla, yenidoğan yoğun bakım ünitemize
(YYBÜ) yatan göçmen hastaların özelliklerini tespit edip,
elde edilen verileri değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışmaya Bezmialem Vakıf Üniversitesi
YYBÜ’nde Ocak 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında takip
edilen göçmen bebekler alındı. Hastanemiz vakıf hizmeti
vermesi nedeni ile sağlık sigortası olmayan mültecilerin
sağlık hizmetlerini aldıkları merkez durumundadır.
Hastalara ait bilgiler ünite veri tabanından retrospektif
olarak taranarak anne ve bebeklerin demografik ve klinik
özellikleri kaydedildi. Çalışmada elde edilen veriler, SPSS
18,0 (Statistical Program for Social Sciences) programı
kullanılarak tanımlayıcı istatistik metodları (ortalama,
standart sapma, alt ve üst sınır) ile değerlendirildi.
Bulgular
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Çalışma süresi içinde YYBÜ’nde 157 göçmen
bebek izlendi. Annelerin yaş ortalaması 27.37±5.96 idi.
Prenatal özellik olarak en sık erken membran rüptürü
(EMR) (%13.4) bulundu. Bebeklerin % 58.6’sı normal
vajinal yol ile doğmuştu. Hastaların 82’si (%52.2) erkek
idi. Doğum kilosu ortalaması 2746.20 ±901.30, gebelik yaşı
ortalaması 36.75±4.38 saptandı (Tablo 1).

Tartışma
Mülteci sağlığını etkileyen faktörler olumsuz
barınma mekanları, düşük sosyoekonomik düzey, sağlık
sigortalarının olmaması, dil sorunu olarak sıralanabilir.
Bu durumdan en çok etkilenen grup kadınlar ve çocuklar
olmaktadır (2). İstatistiklere göre sığınmacı gebe
kadınlarda sezaryen doğum, fetal distres, prematüre
doğum ve gestasyonel diabetes mellitus gibi obstetrik
Tablo 1. Göçmen hastaların perinatal demografik
sorunlarda artış bildirilmiştir (1,3). Obstetrik sorunlar
özellikleri
dışında yenidoğana ait sorunlar ise uzun süre hastanede
kalma, düşük Apgar skorları ve yardımlı ventilasyon
Anne yaşı, ort. ± SS (yaş)
27.37±5.96 (17-44)
olarak sayılabilir (1,3,4). Yenidoğan bakımında altın
Doğum şekli, NSD, n (%)
92 (58.6)
standart model; iyi bir antenatal bakım, güvenli doğum
Antenatal steroid, n, (%)
4/26 (15.3)
ve yenidoğanlara tıbbi bakım sağlayacak ünite ve
Erken membran ruptürü, n (%)
21 (13.4)
personele ulaşabilmeyi içerir (5).
Maternal enfeksiyon, n (%)
8 (5.1)
Çalışmamızda saptanan sezeryan doğum
Maternal Diabetes mellitus, n (%) 4 (2.5)
oranları,
anne yaşları ve YYBÜ’de yatış süreleri
Preeklampsi-eklampsi, n (%)
7 (4.5)
ülkemizde
yapılan diğer çalışmalarla benzer bulundu
Gebelik haftası, ort. ± SS (hafta)
36.75±4.38 (22-42)
(1,3,6). Ankara merkezde yapılan bir çalışmada göçmen
Doğum kilosu, ort. ± SS (g)
2746.20 ±901.30
bebeklerde en sık semptom olarak solunum sıkıntısı
(523-4980)
saptanmıştır ve bu bebeklerdeki ölüm oranı %1.8 olarak
Cinsiyet, Erkek, n (%)
82 (52.2)
verilmiştir (1). Bizim hastalarımızda da tanılara
Akraba evliliği, n (%)
15 (9.6)
bakıldığında en sık solunum sistemine ait hastalıklar ve
NSD; normal spontan doğum, n;hasta sayısı, ort. ± SS;
neonatal sepsis yer almaktadır. Biz de mortalite
ortalama±standart sapma
oranlarımızın yüksek olmasını bu hastalıklara bağlıyoruz.
Takip edilen bebeklerin % 31.8’i pretermdi. En sık
Göçmen gebelerde EMR oranı %1.5 olarak saptanmıştır
yatış nedenleri %31.8 ile solunum problemleriydi.
(6). Bizim verilerimize göre ise EMR oranı %13.4 ile çok
Bebeklerin %10.2’si kaybedildi (Tablo 2).
yüksekti ve neonatal sepsis oranlarımızın yüksek olmasını
da açıklıyordu. Yapılan çalışmalarda göçmen bebekler
Tablo 2. Hastaların klinik özellikleri
arasında prematürite oranı %26-31 olarak bildirilmiştir
Prematürite, n (%)
50 (31.8)
(1,7). Bizim çalışmamızda da prematüre doğum
22-28 hafta, n (%)
12 (24)
oranlarının yüksekliği dikkat çekiciydi. Prematüre
29-33 hafta, n (%)
13 (26)
bebeklerin dağılımına bakıldığında da doğum haftası ve
ağırlığına göre ileri prematürelerin sayısının yüksek
34-36 hafta, n (%)
25 (50)
olduğu görülmektedir. Bununla ilişkili olarak ventilatör
Düşük doğum ağırlığı, n (%)
55 (35.0)
desteği alan bebeklerin oranı da yüksek bulunmuştur. Bu
<1000 gr, n (%)
10 (18.2)
nedenle doğum öncesi anne adaylarının preterm eylem ve
1001-1499, n (%)
getirdiği riskler açısından yakın izlemi, doğumda
14 (25.4)
yenidoğan açısından 3.düzey yoğun bakım desteği olan
1500-2499, n (%)
31 (56.4)
merkezlerin tercih edilmesi akılda tutulmalıdır. Ayrıca
Solunum desteği, n (%)
55 (35.0)
hiperbilirubinemi ve beslenme problemleri nedeni ile
Santral kateter uygulaması, n (%)
36 (22.9)
yatırılan hastaların sayısı da azımsanmayacak kadardı. Bu
da bebeklerin 1.basamak hizmetlerinden yeterince ve
Solunum sistemi hastalıkları, n (%)
50 (31.8)
zamanında faydalanamadıklarını göstermektedir.
Neonatal sepsis, n (%)
31 (19.7)
Sonuç olarak, sağlık bakım hizmetleri
Beslenememe, n (%)
19 (12.1)
kapsamında gebe kadınların gebelik izlemlerinin düzenli
Hiperbilirubinemi, n (%)
18 (11.5)
yapılması, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası
Perinatal asfiksi, n (%)
7 (4.5)
dönemde yeterli bakım almalarının sağlanması, riskli
Cerrahi hastalıklar, n (%)
4 (2.5)
gebeliklerde doğumun 3.düzey YYBÜ’si bulunan
merkezlerde gerçekleştirilmesi ve bütün bu hizmetler
Konjenital kalp hastalıkları, n (%)
3 (1.9)
düzenlenirken kadınlar arasındaki kültürlerarası
Konjenital anomali, n (%)
3 (1.9)
farklılıklar göz önüne alınarak düzenlemeler yapılması
Hastanede kalış süresi, ort. ± SD (gün) 10.23±17.67
önerilebilir.
(1-120)
Kaynaklar
Ölüm, n (%)
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day of admission was 21th±18th day. Median CRP was
4.25 (IQR 0.5-18.5) and %20 of infants had MV and NIV
support. Mean duration of oxygensupport was 3.1±2.2
days, antibiotic usage 7.1±2.9 days and hospitalization
was 9.4±3.8 days. Major pathogens detected positive in
nasopharyngeal aspiration were RSV in 4 patients,
Bocavirus in 1 patient,Rhinovirus in 1 patient, both RSV
and Moraxella catarrhalis in 1 patients,H1N1 Influenza in
1 patient and Streptococcus sp.in 1 patient.
CONCLUSION: Neonatal pneumonia has still morbidities
and results in increased number of hospital
admission.Major risk factors and the conditions to
prevent infection especially isolation from the spreading
pathogens(mostly viral agents) should be determined.
Keywords: pneumonia, intensive care unit,newborns

Introduction
Pneumonia is an important cause of neonatal
infection and accounts for significant morbidity and
mortality, especially in developing countries. Neonatal
pneumonia can have early or late onset. Early-onset
pneumonia, generally within three days of birth.Lateonset pneumonia, which occurs during hospitalization or
[Abstract:0433]
after discharge, generally arises from organisms
colonizing the hospitalized newborn or is nosocomially
acquired from infected individuals or contaminated
Evaluation of Risk Factors of Infants Admitted to Our
equipment. The pathologic changes vary with the type of
NICU Because of Pneumonia
organism: bacterial or viral. Bacterial pneumonia is
Emel Ataoğlu
characterized by inflammation of the pleura, infiltration
Department of Pediatrics, Haseki Training and Research
or destruction of bronchopulmonary tissue, and leukocyte
Hospital, Istanbul, Turkey
and fibrinous exudate within alveoli and the bronchi /
bronchioles. Viruses typically cause an interstitial
AIM: Neonatal pneumonia is an important reason for
pneumonia. Extensive inflammation occasionally occurs
newborns who admitted to neonatal intensive care
unit(NICU).Low birth weight and gestational week have with hyaline membrane formation, followed by varying
degrees of interstitial fibrosis and scarring. Incidence of
a significant impact on respiratory infectious morbidity
pneumonia is <1 percent among full-term infants and
and the need of hospital admissions for pneumonia. We
approximately 10 percent in preterm infants.
aimed to highlight the determinants associated with
Bacterial, viral and fungal pathogens can cause
neonatal pneumonia, in order to better understand,
identify and eliminate risk factors thus reduce the disease pneumonia. S. Aureus, Klebsiella pneumoniae, S. Pneumoniae
and Escherichia coli are frequent bacterial agents.
burden of neonatal pneumonia.
Numerous viruses, including adenovirus, parainfluenza,
METHOD: Ten infants who were diagnosed with
rhinovirus, enteroviruses, influenza, and respiratory
pneumonia by clinical symptoms, radiographic and
syncytial virus (RSV), cause pneumonia in the neonatal
laboratory findings and admitted to NICUbetween
period. RSV is most prevalent during the winter months
September 2016-February 2018 were enrolled to the
and results in significant morbidity and mortality. Viral
study.Demographic features(age,gender,birth
pathogens are also a common cause of hospital-acquired
weight,mode of delivery,nationality),mechanical
respiratory infections in the neonatal intensive care unit.
ventilation(MV) and non-invasive ventilation (NIV)
Material and Method
support duration, type of nasopharyngeal pathogen if
Ten infants who were diagnosed with pneumonia
detected, antibiotic use, duration of hospitalization were
by clinical symptoms, radiographic and laboratory
recorded.
findings and admitted to NICU between September 2016RESULTS: Ten infants (50% female) diagnosed with
February 2018 were enrolled to the study. Demographic
pneumonia were hospitalized in our NICU. Five (%50)
features (age, gender, birth weight, mode of delivery,
babies’ parents were immigrant and 50% of mothers had
nationality),mechanical ventilation(MV) and non-invasive
caesarian section and %50 of infants had no additional
ventilation (NIV) support duration, type of asopharyngeal
risk factors. Mean birth weight was 2978±852 gram and
mean gestational week was 37.9±3.6 week.Mean postnatal pathogen if detected, antibiotic use, duration of
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hospitalization were recorded.
Results
Ten infants (50% female) diagnosed with
pneumonia were hospitalized in our NICU. Five (%50)
babies’ parents were immigrant and 50% of mothers had
caesarian section and %50 of infants had no additional
risk factors. Mean birth weight was 2978±852 gram and
mean gestational week was 37.9±3.6 week. Mean
postnatal day of admission was 21th±18th day. Median
CRP was 4.25 (IQR 0.5-18.5) and %20 of infants had MV
and NIV support. Mean duration of oxygen support was
3.1±2.2 days, antibiotic usage 7.1±2.9 days and
hospitalization was 9.4±3.8 days. Major pathogens
detected positive in nasopharyngeal aspiration were RSV
in 4 patients, Bocavirus in 1 patient, Rhinovirus in 1
patient, both RSV and Moraxella catarrhalis in 1
patients,H1N1 Influenza in 1 patient and Streptococcus
sp. in 1 patient.
Conclusion
The prognosis of neonatal pneumonia depends
upon the severity of the disease, the gestational age of the
patient, underlying medical conditions, and the infecting
organism. Neonatal pneumonia has still morbidities and
results in increased number of hospital admission. Major
risk factors and the conditions to prevent infection
especially isolation from the spreading pathogens(mostly
viral agents) should be determined determined.

≥60ml/min/1.73m²) and 28 healthy control subjects were
included. The comparison of the groups is shown in the
table. There was no statistically significant difference
between the urine KIM-1 levels of groups (p=0.127). There
was no significant difference regarding urine KIM-1 levels
between ADPKD and control groups (p=0.435). However,
ADPKD patients with eGFR<60ml/min/1.73m² had
lower urine KIM-1 levels than those with
≥60ml/min/1.73m² (p=0.049). No correlation was
observed between the urine KIM-1 levels and age, urea,
creatinine, eGFR, and proteinuria levels.
CONCLUSION: Urine KIM-1 level was not found to be
directly related to renal functions in the ADPKD, but in
patients with reduced renal function, the decrease in the
urine KIM-1 level was statistically significant. So, urine
KIM-1 could be a useful marker for the ADPKD patients
with reduced renal function in ADPKD patients.
Keywords: autosomal dominant polycystic kidney
disease, kidney injury molecule-1, renal function

Introduction
The autosomal dominant polycystic kidney
disease (ADPKD) is the most common genetic kidney
disease, and a major reason for end stage renal disease.
The prevalence of the ADPKD is predicted as 1/400 to
1/1000. Kidney injury molecule-1 (KIM-1), a
transmembrane tubular protein with unknown function,
is undetectable in normal kidneys, but is markedly
induced in experimental renal injury. Since the tubular
[Abstract:0435]
KIM-1 is expressed at high levels in the presences of
injury in renal cells, it is regarded as a marker of kidney
The relationship between renal functions and kidney
injury. The KIM-1 level expression increases earlier
injury molecule-1 in autosomal dominant polycystic
compared to the expression of other markers of kidney
kidney disease
injury.
KIM-1 could also be a marker for the ADPKD
Serhat Karadağ
patients.
In this study, we investigated the relationship
Department of Nephrology, Haseki Training and
between
urine
KIM-1 levels and renal functions in
Research Hospital, Istanbul, Turkey
ADPKD patients.
AIM: The autosomal dominant polycystic kidney disease Methods
In our cross-sectional, single-center, controlled
(ADPKD) is the most common genetic kidney disease,
study,
ADPKD
patients and healthy control subjects were
and a major reason for end stage renal disease. Kidney
included.
Diagnosis
of ADPKD was made using Ravine
injury molecule-1 (KIM-1), a transmembrane tubular
criteria.
ADPKD
patients
were divided into two groups,
protein with unknown function, is undetectable in normal
one
with
eGFR
<
60
ml/min/1.73m²
and the other with
kidneys, but is markedly induced in experimental renal
eGFR ≥ 60 ml/min/1.73m². The demographic data, urea,
injury. KIM-1 could also be a marker for the ADPKD
creatinine, CKD-EPI based eGFR, proteinuria, and urine
patients. In this study, we investigated the relationship
KIM-1 levels were recorded for all participants. The
between urine KIM-1 levels and renal functions in
patients younger than 18 years old, pregnant patients, and
ADPKD patients.
the patients with diseases that deteriorate the kidney
METHODS: In our cross-sectional, single-center,
functions (active infection, diabetes mellitus, malignant
controlled study, ADPKD patients and healthy control
tumor diseases, advanced chronic liver disease, advanced
subjects were included. ADPKD patients were divided
heart failure, nephrectomy, etc.) were excluded. Statistical
into two groups, one with eGFR<60ml/min/1.73m² and
analysis was conducted by SPSS (Statistical Package for
the other with eGFR≥60ml/min/1.73m². The
Social Sciences) for Windows 15.0 program.
demographic data, CKD-EPI based eGFR, proteinuria,
and urine KIM-1 levels were recorded for all participants. Results
59 ADPKD patients (33 with eGFR<60ml/min/
RESULTS: 59 ADPKD patients (33 with
1.73m²;
26
with eGFR ≥60ml/min/1.73m²) and 28 healthy
eGFR<60ml/min/1.73m²; 26 with eGFR
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control subjects were included. The comparison of the
groups is shown in Table. There was no statistically
significant difference between the urine KIM-1 levels of
groups (p=0.127). There was no significant difference in
the urine KIM-1 levels between the ADPKD and control
groups (respectively 929±414; 864±484; p=0.435).
However, ADPKD patients with eGFR<60ml/min/1.73m²
had lower urine KIM-1 levels than those with
≥60ml/min/1.73m² (p=0.049). No correlation was
observed between the urine KIM-1 levels and age, urea,
creatinine, eGFR, and proteinuria levels (respectively
r=0.016, p=0.883; r=-0.152, p=0.156; r=-0.029, p=0.794;
r=0.089, p=0.413; r=0.076, p=0.488).
Table 1. Demographic data and laboratory parameters of
the three groups

Age
(years)
Gender
(female/
male)

ADPKD
eGFR<60
ml/min/
1.73m²
Mean±SD
(min-max)
n=33

ADPKD
eGFR≥60
ml/min/
1.73m²
Mean±SD
(min-max)
n=26

Control
group
Mean±S
D (minmax)
n=28

p

54.3±8.9
(39-83)

41.1±9.7 (2364)

53.0±9.5
(35-70)

< 0.001

19/14

18/8

16/12

0.584

Discussion
In the literature, there have been a few studies on
the KIM-1 levels of ADPKD patients. Meijer et al have
found higher urine KIM-1 levels in the ADPKD patients
than the healthy control patients. In our study, the urine
KIM-1 levels in the ADPKD patients were also higher
than the urine KIM-1 levels in the healthy patients, but
the difference was not statistically significant. The reason
for this may be the smaller number of patients in our
study. We found no correlation between the urine KIM-1
levels and eGFR, which is consistent with the results of
two previous work. However, in our study, the urine
KIM-1 levels of patients with eGFR < 60 ml/min/1.73²
were smaller than the patients with eGFR ≥ 60
ml/min/1.73² and the difference was statistically
significant (p=0.049). This indicates that once the
reduction in the renal function starts, urine KIM-1 levels
may be used as a renal marker.
Conclusion
Urine KIM-1 level was not found to be directly
related to renal functions in the ADPKD, but in patients
with reduced renal function, the decrease in the urine
KIM-1 level was statistically significant. So, urine KIM-1
could be a useful marker for the ADPKD patients with
reduced renal function in ADPKD patients.

[Abstract:0436]

Height
(cm)

163.9±10.2
(145-186)

164.6±7.5
(152-180)

Weight
(kg)

77.2±13.0
(54.7-99.8)

75.5±18.6
(39.9-111.0)

Urea
(mg/dl)

79.6±38.4
(36.5182.8)

31.3±9.6
(17.1-51.2)

163.4±9.7
0.809
(147-184)
75.8±16.6
(49-128)
29.4±9.4
(8.9-48.3)

Correlation Between pain intensity and anxietydepression levels in chronic spinal pain patients
Burcu Kaya Çelebi , Nilifer Taş , Emre Muhittin
Altunrende
Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital,
Psychiatry, Gaziosmanpasa/İstanbul-Türkiye
Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital,
Neurosurgery, Gaziosmanpasa/İstanbul-Türkiye
1

0.763

2

2

1

<0.001

2

0.77±0.16

OBJECTIVE: Spinal pain is a common health problem
which may negatively effect the daily life of patients.
(0.441.17)
Even though it is known that chronic pain causes lost of
physical functioning and working capability in patients.
95.1±24.9
eGFR
This study aimed to assess anxiety and depression levels,
28.7±14.1
88.0±26.8
(ml/min/
<0.001 and to investigate the correlation between pain intensity
(7.7-55.5) (60.4-152.9)
(64.71.73 m²)
and depression-anxiety levels in chronic spinal pain
191.1)
patients (CSPP).
0.12±0.05
METHOD: The study was included 55 outpatients who
Proteinuri 0.78±1.22
0.20±0.13
<0.001 had CSP for more than three months and were admitted
a (g/d)
(0.05-6.67) (0.06-0.59)
(0.050.28)
to the neurosurgery departmant and 36 healthy control
subjects (HCS) between October 2016 and January 2017.
864±483
KIM-1
836±372
1046±445
Patients with illiteracy and mental retardation or another
(211±209 0.127
(pg/ml)
(418-2098) (510-2098)
chronic illness were excluded the study. Patients and
8)
ADPKD: autosomal dominant polycystic kidney disease, control subjects were screened by Beck Depression
eGFR: estimated glomerular filtration rate, KIM-1: Kidney Inventory and Beck Anxiety Inventory. Pain intensity was
evaluated by Visuel Analog Scale (VAS).
injury molecule-1
Creatinin
e (mg/dl)

2.61±1.35
(1.05-5.95)

0.83±0.21
(0.46-1.29)

<0.001
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RESULTS: Anxiety and depression levels were observed
in CSP patients compared to controls (t(83.9)=3.97,p=0.001 and t(78.5)=-3.88 p=0.001, respectively). The
correlation between anxiety levels and VAS score was
statistically significant (r(55)=0.29 p=0.032). No
relationship was detected between VAS scores and
depression levels (r(55)=0.12 p>0.05).
DISCUSSION: Anxiety and depression may be psychiatric
states as a consequence of physical disability. Results of
this study suggest that CSPP were considerably more
anxious and depressed than HCS. Findings indicate that
more anxious patients who suffer from CSP experience
more severe pain.
CONCLUSION: As a result, psychiatric evaluation and
appropriate interventions are necessary for successful
treatment of CSPP.
Keywords: chronic spinal pain, anxiety, depression, pain
intensity
Aim
Spinal pain is a common health problem which
may negatively affect the daily life of patients. It has been
reported that the lifetime prevalence of spinal pain ranges
from 54% to 80% and approximately 5-10% of spinal pain
cases become chronic. Several studies have defined
chronic spinal pain(CSP) as persistent pain for more than
three months in the cervical, thoracic or lumbar spine.
Even though it is known that chronic pain causes decline
in patients physical functioning and working capability,
there are few reports of psychiatric problems associated
with chronic spinal pain, especially low-back and neck
pain. This study aimed to assess anxiety and depression
levels, and investigate the correlation between pain
intensity and depression-anxiety levels in chronic spinal
pain patients.
Method
Sample included 55 outpatients and 36 healthy
control subjects. Patients who had chronic spinal pain for
more than three months and therefore were admitted to
the neurosurgery polyclinic at GOP Taksim Training and
Research Hospital were included in the study. Patients
with illiteracy and mental retardation or another chronic
illness were excluded from the study. The study was
conducted between October 2016 and January 2017. To
investigate the prevalence of depression and anxiety
symptoms, patients and healthy control subjects were
screened by Beck Depression Inventory and Beck Anxiety
Inventory. Pain intensity was evaluated by VAS (Visuel
Analog Scale 0-10 cm) in patients. Student’s t-test and
Pearson correlations were used to investigate the
relationship between variables. A p value of 0.05 or less
was considered statistically significant.
Results
Of the 55 outpatients, 46 (84%) were women and
9(16%) were men. Age of the total sample ranged between
18 to 68 years (M=43.18, SD=± 11.1 years). Significantly

higher anxiety and depression levels were observed in
chronic spinal pain patients compared to controls (t (83.9)
=-3.97, p=0.001 and t (78.5) =-3.88 p=0.001, respectively).
The correlation between anxiety levels and pain intensity
(VAS) was statistically significant (r (55) =0.29 p=0.032).
No relationship was detected between VAS scores and
depression levels (r (55) =0.12 p>0.05).
Discussion
Results of this study suggest that patients with
chronic spinal pain(CSP) were considerably more anxious
and depressed than healthy control subjects. In addition,
anxiety severity-but not depression severity- was related
with pain intensity among the group of patients with
chronic spinal pain aged between 18 and 68. Findings
indicate that more anxious patients who suffer from CSP
experience more severe pain. Anxiety and depression
may be psychiatric states as a consequence of physical
disability. However in some cases chronic pain on the
spine may be a sign of an untreated psychiatric
condition.As a result, psychiatric evaluation and
appropriate interventions are necessary for successful
treatment of chronic spinal pain patients.
[Abstract:0438]
The Effect of Quality of Sleep on Depression in
Hemodialysis Patients
Selçuk Mıstık , Demet Ünalan , Hümeyra Aslaner , Merve
Çalışkan , Hacı Ahmet Aslaner , Bülent Tokgöz
Erciyes University Medical Faculty Department of Family
Medicine
Erciyes University Halil Bayraktar Health Services
Vocational College
Yahyalı General Hospital Department of Internal
Medicine
Erciyes University Medical Faculty Department of
Internal Medicine
1

1

2

1

3

4

1

2

3
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OBJECTIVE: The aim of this study was to determine the
quality of sleep and depression scores of the hemodialysis
patients and search the relation between them.
MATERIAL-METHODS: This cross-sectional study has
been performed on 150 patients in Erciyes University
Health Application and Research Center and a private
dialysis center between July-November 2017. A
questionnaire form including the demographic sociocultural properties of the patients and Pittsburg Sleep
Quality Index (PUKI), Beck Depression Inventory (BDI)
has been used as data collection tools.
RESULTS: The patients mean PUKI point was 11.82±2.81,
and the BDI mean point was 15.1±9.65. The BDI mean
point was significantly higher in patients having chronic
disease other than chronic renal insufficiency than in
patients without other chronic diseases (p<0.05). The
PUKI and the BDI mean points were both significantly
high in patients reporting change in life due to disease
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(p<0.05). The BDI mean points were significantly high in
patients feeling extremely tired after dialysis (p<0.05).
There was a weak positive correlation between the PUKI
and the BDI points (p<0.01).
CONCLUSION: The depression points of the patients
having chronic disease other than chronic renal
insufficiency were higher. Quality of sleep was low in
patients with high depression points.
Keywords: hemodialysis, quality of sleep, depression

lower dialysis adequacy, and their quality of sleep was
worse. There was no difference according to some factors
like gender, employment, marital status, comorbidities,
dialysis type. The average PSQI has been reported as
7.8±4.5 and 64.2% of patients were poor sleepers. Poor
sleepers have been significantly older, they were more
often females and had a significantly higher BDI, while
other investigated variables were not correlated with
sleep quality. A statistically significant positive
correlation was found between BDI and PSQI. The result
Introduction
of our study is similir to this study where we have also
The aim of this study was to determine the
found a positive correlation between the BDI and PSQI.
quality of sleep and depression scores of the hemodialysis
Masoumi M et al. investigated the quality of sleep
patients by using the Pittsburg Sleep Quality Index and
in dialysis patients in 2013 (3). Their patients completed
the Beck Depression Inventory and search the relation
the Pittsburgh sleep quality index (PSQI) and hospital
between them.
anxiety and depression scale. Ninety patients were
Methods
evaluated and poor sleep quality was frequent in 86.6% of
This cross-sectional study has been performed on the cases in each group of hemodialysis and peritoneal
150 patients in Erciyes University Health Application and dialysis patients. Anxiety, depression, and being on
Research Center and a private dialysis center between
hemodialysis have been reported as independent
July-November 2017. A questionnaire form including the predictors of overall poor sleep quality. They have
demographic socio-cultural properties of the patients and concluded that poor sleep quality was highly frequent in
Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI), Beck Depression
patients on maintenance dialysis and mood disorders and
Inventory (BDI) has been used as data collection tools.
being on hemodialysis are predictive factors. In our study,
Results
we have demonstrated the correlation between the PSQI
The sleep quality points of the patients still
and the BDI, which shows the relation between the
drinking was statistically significantly lower than the
quality of sleep and depressive symptoms.
patients who never drank (p=0.041). The BDI mean
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[Abstract:0439]
duration of sleep of the patients was 6.6±2.0 hours and
there was a weak negative correlation between the BDI
The Non dipper patients in hypertension diagnosis in
points and duration of sleep (r= -0.205, p=0.012). There
primary care
was a weak positive correlation between the PSQI and
Selçuk Mıstık , Ümmü Gülsüm Akdemir , Demet Ünalan ,
BDI total points in our study (r= 0.354, p<0.01).
Abdurrahman Oğuzhan , Bülent Tokgöz
Discussion
Erciyes University Medical Faculty, Department of
Trbojević-Stanković J et al. have made a study on Family Medicine, Kayseri, Turkey
the quality of sleep in hemodialysis patients (1). Their
Erciyes University, Halil Bayraktar Vocational Health
study included 222 patients and assessment was made by College, Kayseri, Turkey
using the PSQI and the BDI. The results of their study
Erciyes University Faculty of Medicine, Department of
showed that the average BDI was 16.1±11.3. Depressed
Cardiology, Kayseri, Turkey
patients have been significantly older, had significantly
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OBJECTIVE: Hypertension is very common in primary
care patients. The diagnosis of hypertension is made by
office measurements and home blood pressure
measurements. The aim of this study was to define the
non dipper patients and its significance in the initial
diagnosis of hypertension.
METHODS: This study was performed in a performed on
primary care patients. Patients who had blood pressure
measurements 140/90 mm Hg and over were included in
the study. Subjects with initial high blood pressure were
evaluated by using three office measurements, seven days
home blood pressure measurement and 24 hours
ambulatory blood pressure measurement. The
ambulatory blood pressure gave us the percentage of
measurements exceeding the normal blood pressure, nondipper and dipper blood pressure values.
RESULTS: The study started in July 2016 and ended in
December 2016. Of the 29 subjects, 82.8% were women
and 17.2 were men. The mean age was 50.65. The most
common occupation was housewives with 62.1% followed
by 13.1% government employees. Of the subjects 13.8%
were smoking. There were 14 (48.3%) systolic non-dipper
and 10 (34.5%) diastolic non-dipper patients.
CONCLUSION: Non dipper patients should be more
carefully treated in order to prevent serious complications
of hypertension. The use of ambulatory blood pressure
measurement devices may be necessary in the initial
evaluation of the patient with the diagnosis of
hypertension.
Keywords: primary care, hypertension, diagnosis,
ambulatory measurement
Giriş ve Amaç
Hipertansiyon (HT), en sık görülen kronik
hastalıklardan biridir. Önlenebilir ve tedavi edilebilir
küresel bir halk sağlığı sorunudur.
Bu çalışmada birinci basamakta HT tanısı
koyarken üç ölçüm yönteminin karşılaştırılması, ofis ve
ofis dışı KB ölçüm yöntemlerinin ambulatuar ölçüm
yöntemi referans alınarak birinci basamakta
kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi düşünüldü.
Yöntem
Araştırmaya Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği hasta polikliniğine herhangi bir nedenle
başvuran, ofis ya da ofis dışı kan basıncı ölçümlerinde
sistolik kan basıncı ≥140 ve/veya diyastolik kan basıncı
≥90 olan, uç organ hasarı olmayan, antihipertansif
kullanmayan ve gebelik durumu olmayan 18 yaş üstü
hipertansiyon ön tanısı alan bireyler gönüllülük esasına
dayanılarak alınmıştır. Çalışma 2016 yılında Eylül-Aralık
aylarında ERÜ BAP desteği ile çalışmaya katılmayı kabul
eden 29 hasta ile yapılmıştır (ERÜ BAP no: TTO-20166645). Ofis, ev ve ambulatuvar kan basıncı ölçümleri
yapılmıştır.

Kan basıncı ortalamaları arasındaki farkların
karşılaştırılması amacıyla Bland-Altman ve Passing
Bablok Regresyon grafikleri çizildi. Logaritmik dönüşüm
uygulanarak grafikler tekrarlandı.
Bulgular
Çalışma Ekim 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında,
18 yaş üstü 29 hasta ile yapılmıştır. Çalışmaya katılanların
24’ü (%82,8) kadın, 5’i (%17,2) erkekti. Tüm hastaları yaş
ortalaması 50,65±12,38 olup minimum yaş 18, maximum
yaş 77 idi. Üç (%10,3) kişi öğretim üyesi, 18 (%62,1) kişi ev
hanımı, 2 (%6,9) kişi işçi, 4 (%13,8) kişi memur, 2 (%6,9)
kişi diğer meslek grubundandı. Yirmisekiz (%96,6) kişi
evli, 1 (%3,4) kişinin medeni durumu ise bekardı. Sigara
kullanan kişilerin sayısı 4’tü (%13,8). Geri kalan 25 (%86,2)
kişi ise sigara kullanmıyordu. Onaltı (%55,2) kişinin ek
hastalığı mevcuttu. Onüç (%44,8) kişinin herhangi bir
kronik hastalığı yoktu.
Ondört (%48,2) kişinin ofis SKB ortalaması ≥140
mmHg, 18 (%62) kişinin ofis DKB ortalaması ≥90 mmHg
olarak hesaplandı. Mevcut verilerle OKBÖ yapılan
hastaların 21’i (%72,4) hipertansif olarak kabul edildi.
EKBÖ yapılan hastaların 14’ünün (%48,2) SKB ortalaması
≥135 mmHg ve 11’inin (%37,9) ortalama DKB≥85 mmHg
idi. EKBÖ sonuçlarına göre 15 (%51,7) kişi hipertansif
olarak kabul edildi. AKBÖ sonuçlarına göre 7 (%24,1)
kişinin SKB ortalaması ≥130 mmHg, 15 (%51,7) kişinin
ortalama DKB≥80 mmHg idi. AKBÖ ortalama sonuçlarına
göre ise 16 (%55,2) kişi hipertansif olarak kabul edildi.
AKBÖ sonuçlarına göre 14 (%48,2) kişi non-dipper SKB,
10 (%34,4) kişi non-dipper DKB, 15 (%51,8) kişi dipper
SKB, 19 (%66,6) kişi dipper DKB olarak belirlendi. 7
(%24,1) kişide beyaz önlük hipertansiyonu mevcuttu. 2
(%6,9) kişide ise maskeli HT vardı.
Tartışma
Çalışmada yapılan analizler sonucuna göre
OKBÖ sonuçları ile elde edilen ortalama SKB ve DKB,
AKBÖ sonuçlarından elde edilen ortalama SKB ve DKB
ile uyumlu olarak bulunmuştur. EKBÖ sonuçlarına göre
belirlenen ortalama SKB ve DKB de AKBÖ ile elde edilen
ortalama SKB ve DKB ile uyumlu bulunmuştur. Fakat
uyum dereceleri karşılaştırıldığında EKBÖ ile elde edilen
ortalama KB değerlerinin, OKBÖ ile elde edilen KB
değerlerine göre AKBÖ ile belirlenen KB değerleri ile
uyum derecesi daha fazladır. Maskeli hipertansiyonun
görülme sıklığı popülasyona dayalı araştırmalarda
ortalama %13 ( %10-%17) civarındadır(10). Bu çalışmada
ise 2 (%6,8) kişi vardı. Topluma dayalı yapılmış dört
çalışmaya göre beyaz önlük hipertansiyonunun genel
görülme sıklığı ortalama %13’tür ve bu araştırmalarda
hipertansif kişilerde yaklaşık %32’ye (%25-%46) çıkmıştır
(1). Bu çalışmada ise 7 (%24.1) kişide beyaz önlük
hipertansiyonu mevcuttu. Beyaz önlük hipertansiyonu
yapılan diğer çalışmalarla benzer yüzdelerde olmasına
rağmen maskeli HT çalışmada daha düşük oranlarda
bulunmuştur.
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Sonuç
Non dipper olan hastalar hipertansiyonun ciddi
komplikasyonlarını önlemek için daha dikkatli tedavi
edilmelidirler. Hipertansiyon tanısı almış olan hastada
ayaktan kan basıncı ölçüm cihazlarının kullanımı gerekli
olabilir.
Kaynaklar
1. ESH/ESC Task Force for the Management of Arterial
Hypertension. 2013 Practice guidelines for the
management of arterial hypertension of the European
Society of Hypertension (ESH) and the European Society
of Cardiology (ESC): ESH/ESC Task Force for the
Management of Arterial Hypertension. J Hypertens
2013;31:1925-38.
2. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK). İstatistiklerle kadın
2016. Haber bülteni.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643
. Erişim tarihi: 15.02.2018
[Abstract:0445]
Akciğer Kanseri nedeniyle opere edilen hastaların nüks
olasılığı nedeniyle yapılan taramalarında akciğer
grafisinin toraks BT’ye göre etkinliğinin
değerlendirilmesi
Kemal Karapınar, Celalettin Kocatürk
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerahisi Kliniği,
İstanbul,Türkiye

uzmanına ve bir göğüs cerrahisi uzmanına farklı
ortamlarda gösterildi. Uzmanlar sırasıyla baktıkları
grafilerde yeni patoloji olup olmadığını söylediler.
Radyografinin başarısı; BT raporlarına uyum, sağkalım,
patolojik evre ve operasyon büyüklüğüne göre
karşılaştırıldı.
BULGULAR: Gruplarının Sağkalım dağılımları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir
(p=0,555). Uzmanları PAAG okuma güvenlikleri
karşılaştırıldığında; Radyolog A ve B birbirleriyle orta
düzeyde uyumlu bulunurken, bunların göğüs cerrahisi ile
uyumu ortanın altı düzeyinde kalmıştır(κw:0,524 p=0,001)
(Tablo 1). Ancak göğüs cerrahı PAAG ile bir hastaya
bulgu var derse o hastanın yeni gelişen patolojisinin BT
de çıkma riski bulgu yok denilene göre 4,09 kat daha
fazladır.
SONUÇ: ACCA nın postoperetif takiplerinde BT hala en
iyi seçenektir. Ancak dijital akciğer grafisi deneyimli
radyologların yorumlamasıyla bazı koşullarda takipler
için altrenatif olabilir.
Anahtar kelimeler: akciğer kanseri, bilgisayarlı tomografi,
dijital akciğer grafisi, postoperatif takip
Giriş

Akciğer kanseri (ACCA) erkeklerde hala en sık
görülen kanser türü olmasının yanında, akciğer kanser
cerrahisi olmuş hastalar; nüks yada ikinci primer tümör
gelişme olasılığı en yüksek olan popülasyondur.
Postoperatif takiplerin nasıl yapılacağı hakkında ise bir
fikir birliği yoktur. Düşük doz bilgisayarlı tomografi(BT)
ile dijital radyografi postoperatif dönemde takip amaçlı
GİRİŞ: Akciğer kanseri (ACCA) erkeklerde hala en sık
kullanılabilen yöntemlerdir. Bu çalışmamızda
görülen kanser türü olmasının yanında, cerrahi olmuş
postoperatif hastaların verileri retrospektif taranarak,
hastalar; nüks yada ikinci primer tümör gelişme olasılığı
belirtilen
iki tetkik üç kör randomize prospektif olarak
en yüksek olan populasyondur. Postoperatif takiplerin
karşılaştırılmış
ve istatiksel sonuçlar literatür eşliğinde
nasıl yapılacağı hakkında ise bir fikir birliği yoktur.
tartışılmıştır.
Düşük doz bilgisayarlı tomografi(BT) ile dijital radyografi
Yöntem
postoperatif dönemde takip amaçlı kullanılabilen
Hastanemizde Ağustos 2008- Temmuz 2015
yöntemlerdir. Bu çalışmamızda postoperatif hastaların
tarihleri arasında ACCA nedeniyle opere olmuş hastalar
verileri retrospektif taranarak, belirtilen iki tetkik üç kör
geriye dönük tarandı ve hastanemiz etik kurulundan
randomize prospektif olarak karşılaştırılmış ve istatiksel
onay alındı. Bu hastalar düzenli kontrole çağırılmakta, BT
sonuçlar literatür eşliğinde tartışılmıştır.
ve posterior-anterior akciğer grafisi (PAAG)
YÖNTEM: Hastanemizde Ağustos 2008- Temmuz 2015
çekilmektedir. BT raporlarında yeni patoloji geliştiği
tarihleri arasında ACCA nedeniyle opere olmuş hastalar
düşünülen ve aynı hafta içinde çekilmiş PAAG’si olanlar
geriye dönük tarandı ve hastanemiz etik kurulundan
onay alındı. BU hastalar düzenli kontrole çağırılmakta ve çalışma grubu, BT raporu normal ve PAAG si olanlar
kontrol grubu olarak belirlendi. PAAG’ler sırasına göre
BT ve posterior-anterior akciğer grafisi (PAAG)
bilgisayar ortamında tasnif edildi ve gruplar karıştırıldı.
çekilmektedir. BT raporlarında yeni patoloji geliştiği
düşünülen ve aynı hafta içinde çekilmiş PAAG’si olanlar Hasta isimleri ve bilgileri sadece çalışmacının bileceği
şekilde şifrelendi. PAAG’ler ve geçirilmiş operasyon
çalışma grubu, BT raporu normal ve PAAG si olanlar
hakkındaki kısa bilgi, hastalar hakkında detaylı bilgisi
kontrol grubu olarak belirlendi. PAAG’ler sırasına göre
olmayan bir hekim tarafından, hastanemizde görev yapan
bilgisayar ortamında tasnif edildi ve gruplar karıştırıldı.
ve ağırlıkla toraks BT ve PAAG yorumlayan iki radyoloji
Hasta isimleri ve bilgileri sadece çalışmacının bileceği
uzmanına ve bir göğüs cerrahisi uzmanına farklı
şekilde şifrelendi. PAAG’ler ve geçirilmiş operasyon
ortamlarda gösterildi. Uzmanlar sırasıyla baktıkları
hakkındaki kısa bilgi, hastalar hakkında detaylı bilgisi
olmayan bir hekim tarafından, hastanemizde görev yapan grafilerde yeni patoloji olup olmadığını söylediler.
ve ağırlıkla toraks BT ve PAAG yorumlayan iki radyoloji Radyografinin başarısı; BT raporlarına uyum, sağkalım,
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patolojik evre ve operasyon büyüklüğüne göre
karşılaştırıldı. Yeni gelişen patolojik BT sonuçlarının
sağkalıma etkisini belirlemek için Kaplan Meier sağkalım
analizi ve Log Rank testi kullanılmıştır. Sonuçlar,
anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular
Uzmanların PAAG okuma güvenlikleri
karşılaştırıldığında; Radyolog A ve B birbirleriyle orta
düzeyde uyumlu bulunurken, bunların göğüs cerrahisi ile
uyumu ortanın altı düzeyinde kalmıştır(κw:0,524
p=0,001). Ancak göğüs cerrahı PAAG ile bir hastaya
bulgu var derse o hastanın yeni gelişen patolojisinin BT
de çıkma riski bulgu yok denilene göre 4,09 kat daha
fazladır. Gruplarının Sağkalım dağılımları arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir
(p=0,544). Bu farksızlık, çalışma grubunda yeni patoloji
farkedilince yapılan girşimlerin doğru olduğunu ve
sağkalımın normal hastalarla (kontrol grubu) aynı
düzeyde kaldığını göstermektedir.
Sonuç
Akciğer kanseri nedeniyle operasyon geçiren
hastaların takiplerinde toraks BT hala en iyi seçenektir.
Hastanın fazla radyasyon almak istememesi, hamile
olması, supin pozisyonda duramaması gibi durumlarda
Ancak dijital akciğer grafisi deneyimli radyologların ve
göğüs cerrahlarının yorumlamasıyla bazı koşullarda
takipler için altrenatif olabilir.

mesaured tangent method. The Bazett formula was used
for QT correction.
RESULTS: The mean age of the patients with ADHD was
10.6±3.2 and 62.8 % of them were male and similar to the
control group. There was no significant difference
between ADHD and control group in terms of heart rate,
min QT, max QT and min Tp-e values (p>0.05). QTc, QTd,
max Tp-e and Tp-ed intervals were statistically higher
ADHD patients than control group (p<0.05) (Table 1).
CONCLUSION: QT dispersion and Tp–e interval is a
measure of transmural dispersion of repolarization and
related to cardiac arrhythmias. Acorrding to our study
results, high QTd, QTc, max Tp-e and Tp-ed intervals in
ADHD patients may indicate a potential cardiac
arrhythmia. Primary care physicians should make careful
assessments of ADHD patients before prescribing
sympathomimetic drugs.
Keywords: attention deficit hyperactivity disorder,
cardiac arrhythmia, electrocardiography

Introduction
Attention deficit and hyperactivity disorder
(ADHD) is a common neurodevelopmental disorder..
Pharmacological agents such as stimulants and
nonstimulants are frequently used in the treatment .
Psychostimulant and nonstimulant medications used in
the treatment of ADHD carry cardiac arrhythmia
potential. For this reason, the initial electrocardiographic
evaluation of cases diagnosed with ADHD is
[Abstract:0446]
recommended. In the present study, it was aimed to
determine the risk of arrhythmia compared to the healthy
Do Attention Deficit Hyperactivity Disorder Have
control group by evaluating the electrocardiographic
Arrhythmia Potential?
characteristics of children and adolescents diagnosed with
Mengühan Araz Altay
ADHD
before drug initiation.
Department of Child and Adolescent Psychiatry, Edirne
Method
Sultan 1. Murat State Hospital, Edirne, Turkey
Children and adolescents aged 6-18 years who
were
admitted
to the Child and Adolescent Psychiatric
AIM: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is
quite common in the general pediatric population. In this Outpatient clinic between November 1, 2017, and January
31, 2018, and who were diagnosed with ADHD for the
population, sympathomimetic drugs (psychostimulants,
first time and who had an ECG in their files were
nasal decongestants, tricyclic antidepressants,
included in the study. 43 children and adolescents newly
bronchodilators etc. ) are frequently used and this drugs
diagnosed with ADHD were included in the patient
are at risk of cardiac arrhythmia. In this study,
group and 36 healthy children and adolescents were
electrocardiographic (ECG) characteristics of drug naive
included in the control group. The study was conducted
ADHD patients were compared control group.
retrospectively, and approval was obtained from the
METHOD: This study was performed 43 drug naive
Ethics Committee of the Faculty of Medicine of Trakya
ADHD patients and 36 healthy children aged 6-17 years
who admitted to the child and adolescent outpatient clinic University.
By the hospital protocol, a 12-lead surface ECG
between november 2017 and January 2018. A standard 12with
a
rate
of 25 mm/sec and 10 mm/mV calibration was
lead ECG was obtained for each patient and control at a
applied to all patients diagnosed with ADHD before drug
paper speed of 25 mm/s with the same instrument. The
initiation. The ECG of the ADHD and control groups
ADHD patients and control group data were compared
were evaluated by an experienced cardiologist. The QT
by calculating the minimum and maximum QT interval,
interval was measured at all leads, and the minimum and
corrected QT (QTc), QT dispersion (QTd), the peak and
the end of the T wave (Tp-e) interval and Tp-e dispersion maximum values were recorded. The difference between
the maximum QT and minimum QT values was taken as
(Tp-ed) on 12-lead surface ECG. Tp-e interval was
QT dispersion (QTd). Correction of the QT interval by the
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rate was performed with the Bazett formula. The
minimum and maximum values of the interval between
the region where the T wave peaked and the region where
the T wave ended ( Tp-e) were measured. The difference
between these values was recorded as Tp-e dispersion
(Tp-ed).
Statistical Analysis
All statistical analyzes of the study were
performed using SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)
program. The distribution of the variables was measured
by the Kolmogorov-Smirnov test. The difference between
the groups was compared by Student’s t-test. p<0.05 was
considered statistically significant.
Results
The mean age of the patients with ADHD was
10.6±3.2 and 62.8 % of them were male and similar to the
control group. No significant difference was observed
between the ADHD and control groups in terms of the
heart rate, min QT, max QT, and min Tp-e values among
the ECG parameters. The corrected QT, QT dispersion,
max Tp-e and Tp-e dispersion values were found to be
significantly higher in the ADHD group compared to the
control group (Table 1).

repolarization of M cells that are the latest to repolarize
coincides with the end of the T wave . Therefore, the Tp-e
interval indicates the difference between transmyocardial
repolarization durations. In the studies conducted, long
transmyocardial repolarization durations (Tp-e, Tped)
have been associated with the increase in cardiac
arrhythmia and mortality in adults. However, there are
no long-term follow-up studies in children.
In the present study, the QTc values were found
to be in the normal range in the patient and control
groups and significantly higher in the ADHD group
compared to the control, while the max Tp-e and Tp-ed
durations were found to be significantly higher in the
ADHD group, these findings suggest that ADHD patients
may be more prone to cardiac arrhythmia.
The findings of the present study indicate that
children and adolescents with ADHD are predisposed to
cardiac arrhythmia compared to the healthy group.
Similarly, in a study conducted on ADHD children by 24hour rhythm Holter monitoring, their ventricular
arrhythmia was detected to be higher than in normal
children. In another study, significantly reduced heart
rate variability (HRV) was detected in ADHD children
not receiving treatment compared to the control group.
Table 1. Demographic and electrocardiographic
This suggests that children with ADHD may have an
characteristics of study patients and control group
autonomic disorder. Since a decrease in the HRV values is
associated with cardiac morbidity and mortality in adults,
Variables
ADHD
Control
P value
it was concluded in this study that children with ADHD
patients
(n=36)
might be prone to arrhythmia.. These findings support
(n=43)
publications on the lack of physiological maturation of
autonomic function together with the low
Age, years
10.6±3.2
10.8±3.2
0.8
parasympathetic tone in children with ADHD .
Sex category
62.8
61.1
0.88
Recently, studies have been carried out on
(Male,%)
vitamin D deficiency and imbalances in calcium
Heart rate
82.2±15.1
84.3±15.3
0.54
metabolism in individuals with ADHD. Changes in
Min QT (ms)
316.5±26.5
329.2±31.6
0.056
calcium metabolism that plays an important role in the
Max QT (ms)
379.7±32.3
383.6±28.6
0.5
cardiac electrical activity may explain
QTc (ms)
442.9±22.8
426.3±22.8
0.022
electrocardiographic changes in individuals with ADHD.
QTd (ms)
64.2±16.4
54.4±19.5
0.018
It is a known fact that DEHB psychostimulants
Min Tp-e (ms)
53.7±9.4
53.0±8.0
0.74
used in the treatment of ADHD increase the risk of
Max Tp-e (ms)
108.8±13.0
102.±7.8
0.011
arrhythmia. The present study is a study showing that
Tp-ed (ms)
55.3±13.5
49.1.±10.3
0.024
children with ADHD who do not use medications and
have limited data in the literature may be prone to cardiac
Upon analyzing the ADHD group within itself by
arrhythmia.The best of the our knowledge , this study is
genders, the max QT and QT dispersion values were
the first study conducted with transmyocardial dispersion
found to be significantly higher in males compared to
parameters.
females, and their heart rate was lower, and no significant
difference was observed in terms of other
[Abstract:0449]
transmyocardial dispersion parameters.
Discussion
The QT interval reflects the cardiac depolarization The evaluation of the effects of knowledge and pain
and repolarization duration. In the studies conducted, the levels on the quality of life in patients with
postmenopausal osteoporosis
prolongation of the QT interval and high QT dispersion
Damla Koti̇loğlu Bötke, Emine Zeynep Tuzcular Vural,
are associated with the risk of cardiac arrhythmia. All
Işık Gönenç, Memet Taşkın Egici
regions of the myocardium are not repolarized at the
same time. While the full repolarization of the epicardium Family Medicine, Haydarpasa Numune Education and
Research Hospital, Istanbul, Turkey
coincides with the peak of the T wave, the full
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AIM: Osteoporosis has become a morbidity and mortality
cause as lifespan increases. Frequently encountered after
menopause, osteoporosis impairs quality of life and
presents as a chronic problem with complications and
pain. The aims of our study are determining pain and
knowledge levels in postmenopausal osteoporotic
patients and evaluating their effects on the quality of life.
METHODS: A questionnaire including pharmacotherapy
and lifestyle modifications and scales such as
“Osteoporosis Knowledge Test”, “Visual Analog Scale”
and “Short Form Health Survey (SF-36)” were applied to
153 postmenopausal osteoporotic patients who came to
our outpatient clinic during this study.
RESULTS: In our study: 68,6% of our patients were
married, 86,3% had children, 10,5% were university
graduates, 52,9% were primary school graduates or
literate, 78,4% were taking pharmacotherapy, 60,1% were
taking vitamin supplements and 23,5% had modified their
lifestyle after diagnosis. Positive correlation was found
between education levels and quality of life, but there was
no correlation between education levels and knowledge
about osteoporosis. There was statistically significant
negative correlation between pain and quality of life.
Higher levels of quality of life were associated with
higher levels of knowledge about osteoporosis, taking
vitamin and mineral supplements and modifing their
lifestyle.
CONCLUSION: In our study, we found that the quality of
life of patients was directly associated with knowledge of
osteoporosis, education levels, attending regular followups and receiving supplements. Unlike some studies, we
found that knowledge levels of osteoporosis were not
associated with education levels. The most important
result of the study was that modification in lifestyle can
positively affect the quality of life of patients. Therefore,
lifestyle changes and regular follow-ups are important
after diagnosis of osteoporosis.
Keywords: osteoporosis, pain, quality of life

Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran postmenopozal
osteoporotik kadınların hastalıkları hakkındaki bilgi ve
ağrı düzeyinin saptanması ve bunların yaşam kalitesi
üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışmamızda 153 postmenopozal osteoporotik
kadın hastaya demografik bilgileri sorgulayan tarafımızca
geliştirilen 15 soruluk kapalı ve açık uçlu sorulardan
oluşan bir anket, “Osteoporoz Bilgi Testi (OBT)” , “Vizüel
Analog Skala” ve “Yaşam Kalitesi Formu SF-36” gibi
ekler ile toplamda 51 soruluk anket ve ölçekler
uygulanmıştır. Bu verileri değerlendirmede istatistiksel
analizler IBM SPSS 24.0 programı ile yapılmıştır. Elde
edilen veriler birbirleri ile ve SF-36 alt boyutlarının
skorları ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Çalışmamızda yaş ortalaması 74,26 ± 8,06 olan
postmenopozal osteoporozlu 153 kadın incelenerek
demografik veriler, osteoporoz bilgi düzeyi ve kronik ağrı
düzeyi değerlendirildi ve tüm bunların yaşam kalitesine
etkisi incelendi. Yapılan analizler sonucunda osteoporoz
bilgi düzeyi yükseldikçe ve ağrı düzeyi azaldıkça yaşam
kalitesinin anlamlı ölçüde arttığı izlendi. Çalışmamıza
katılan hastaların %21,6’sının düzenli farmakolojik tedavi
almadığı, %39,9’unun herhangi bir vitamin ya da mineral
takviyesi kullanmadığı, %76,5’inin ise osteoporoz tanısı
sonrası bir yaşam tarzı değişikliği yapmadığı tespit edildi.
Eğitim düzeyi ile yaşam kalitesi arasında pozitif
korelasyon izlendi. Çökme kırığı olmayan hastalarda,
vitamin ve mineral takviyesi alan hastalarda, yaşam tarzı
değişikliklerinde bulunan hastalarda ise yaşam
kalitesinde farklı alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı
yükseklik olduğu izlendi.
Farklı bölgelerde yapılan çalışmalarda
osteoporotik hastaların yaşam kalitesinin istatistiksel
olarak anlamlı ölçüde düşük olduğu saptanmıştır. Bizim
çalışmamızda da postmenopozal osteoporotik kadınların
SF-36 skorları, Türkiye’de Demiral ve arkadaşları
tarafından 2006 yılında 1279 kişi ile yapılan SF-36 norm
Amaç
değerleri çalışmasındaki ortalama skorların altında
Osteoporoz, kemik kırılganlığında ve kırık
saptandı. Hastaların eğitim düzeyleri
eğiliminde artışla sonuçlanan progresif bir metabolik
değerlendirildiğinde %52,9’unun ilkokul mezunu ya da
kemik hastalığı olup tüm dünyada özellikle kadınlarda
yalnızca okuryazar olduğu izlendi. Bu değerlendirmenin
morbiditeye yol açan önemli bir sağlık sorunudur. İnsan
sonucunda eğitim düzeyinin azalması ile doğru orantılı
ömrünün uzaması ile birlikte rastlanma sıklığı günden
olarak yaşam kalitesinin de istatistiksel olarak anlamlı
güne artmıştır.
biçimde azaldığı izlenmiştir. Birçok çalışmada osteoporoz
Kırık oluşuncaya kadar sessiz seyretmesi ve
bilgi düzeyi ile eğitim düzeyi arasında pozitif korelasyon
özellikle yaşlılarda rastlanması komplikasyon sıklığını
izlenmektedir. Bunun yanında bizim çalışmamızda
arttırmakta ve bu da kalıcı morbiditeye yol
osteoporoz bilgi düzeyinin eğitim düzeyi ile korelasyon
açabilmektedir. Bu olumsuz sağlık durumu, ağrı ve
göstermediği görülmüş olup bu sonuç her hastayı
hareket kısıtlılığı ile hastanın günlük işlerini yapamaması hastalığı ile ilgili olarak bilgilendirmemiz gerektiğini
gibi yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sonuçlara yol
düşündürmektedir. Eğitim düzeyi arttığında yaşam
açar. Tedavi sürecinde medikal ve fiziksel
kalitesi artmasına rağmen osteoporoz bilgi düzeyinde
rehabilitasyonun yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de anlamlı artış olmaması ise hastaların tanı sonrası
eşlik etmesi yaşam kalitesini arttırır ve kalıcı morbiditeyi hastalıkları ve dikkat etmeleri gereken yaşam tarzı
azaltır. Çalışmamızda Haydarpaşa Numune Hastanesi
değişiklikleri ile ilgili yeteri kadar bilgilendirilmemeleri
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ile ilişkilendirilebilir. Çökme kırığı olan ve olmayanlar
arasında beklenmedik biçimde SF-36 ağrı alt boyutunda
anlamlı farklılık izlenmedi. Ancak yapılan birçok
çalışmada vertebradaki çökme kırıklarının Tablo : SF-36
alt boyutları ile OBT ve VAS düzeylerinin karşılaştırılması
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır.
Her ne kadar çökme kırığı olan ve olmayan hastalar
arasında ağrı ile ilgili anlamlı istatistiksel farklılık olmasa
da; çökme kırığı olan hastalarda fiziksel fonksiyon alt
boyutunda anlamlı azalma olması egzersiz ya da
beslenme değişikliği gibi yaşam tarzı değişikliklerinin
önerilmesinin yaşam kalitesini arttırmada etkili olacağını
düşündürmektedir.
Çalışmamızda kalsiyum, D vitamini gibi düzenli
vitamin ve mineral takviyesi kullanımının fiziksel
fonksiyon ve emosyonel rol güçlüğü alt boyutları dışında
yaşam kalitesi ile pozitif korelasyon gösterdiği
izlenmiştir. Benzer çok sayıda çalışmada da vitamin D
düzeyinin eksikliğinde fiziksel performansın da azaldığı
gösterilmiştir. Vitamin D’nin yetersizliğinin yaygın
olması nedeniyle takviyesi özellikle osteoporotik
hastalarda önem kazanmaktadır. Aile hekimleri
farmakolojik tedavinin yanı sıra düzenli kalsiyum ve
vitamin D alımını desteklemelidir.
Hastalarımızı kronik ağrı düzeylerine göre
değerlendirdiğimizde ise ağrı düzeyi artışı ile yaşam
kalitesinin tüm alt boyut skorlarının azalması arasında
istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon olduğunu
gördük. Hem çökme kırıkları hem de osteoporotik
enflamatuar süreçlerle tetiklenmiş olan kronik ağrının
yaşam kalitesini bozduğu gösterilmiş olup bunun
yanında ağrının yarattığı duyusal ve bilişsel sıkıntıların
da morbiditeyi arttırdığı düşünülmektedir. Kronik ağrı
fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak iyi olma halini
olumsuz yönde etkileyeceği için aile hekimlerinin
biyopsikososyal yaklaşımla kronik ağrıyı gözardı
etmemesi gerekir. Yaşam kalitesi ve osteoporoz bilgi
düzeyi değerlendirildiğinde bilgi düzeyi düşük olanlarda
yaşam kalitesinin tüm alt boyutlarda da düştüğü
izlenmiştir. Özellikle eğitim düzeyi yüksek olan
hastaların bilgi sahibi olduğu varsayılarak yeterli bilgi
verilmekten kaçınılması bir çok önemli noktanın
atlanmasına sebep olabilir.
Sonuç
Çalışmamızda hastaların; hastalıkları ile ilgili
bilgi düzeyinin, eğitim düzeylerinin, düzenli klinik
takibinin ve destek tedavilerin artmış yaşam kalitesiyle
doğrudan ilişkili olduğu görüldü. Yapılan birçok
çalışmanın aksine bizim çalışmamızda hastalığa dair bilgi
düzeyinin eğitim düzeyi ile ilişkili olmadığı izlendi. Bu
her durumda hastalarımıza tanı sonrası hastalık ile ilgili
bilgi vermemizin yaşam kalitesini doğrudan
etkileyeceğini düşündürmektedir. Çalışmadan
çıkarttığımız en önemli sonuç ise bizim
değiştirebildiğimiz bazı önemli hususların hastaların
yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyebildiğidir. Bu

nedenle tanı sonrası bilgilendirme, vitamin ve mineral
desteği ve klinik takibe mutlaka önem verilmesi
gerektiğini düşündük.
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Tanı ve Tedavi Kılavuzu. 2017.Yucel D, Ergor G, Unal B,
Semin S, Akvardar Y, Kıvırcık B. Normative data and
discriminative properties of short form 36in Turkish
urban population. BMC Public Health 2006; 6: 247
2. Pamuk G, Kutlu R, Çivi S. Osteoporozu olan ve
olmayan postmenopozal kadınlarda qualeffo-41 ölçeği ile
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Türkiye Fiziksel Tıp
ve Rehabilitasyon Dergisi 2014; 60: 139-46
3. Oleksik A, Lips P, Dawson A, Minshall ME, Shen W,
Cooper C, et al. Health-related quality of life in
postmenopausal women with low BMD with or without
prevalent vertebral fractures. J Bone Miner Res 2000;
15(7): 1384-92.
4. Salaffi F, Cimmino MA, Malavolta N, Carotti M, Di
Matteo L, Scendoni P, et al. The burden of prevalent
fractures on health-related quality of life in
postmenopausal women with osteoporosis: the IMOF
study. J Rheumatol 2007; 34(7): 1551-60.
5. Silverman SL, Minshall ME, Shen W, Harper KD, Xie S.
Health-Related Quality of Life Subgroup of the Multiple
Outcomes of Raloxifene Evaluation Study. On behalf of
the health-related quality of life subgroup of the multiple
outcomes of raloxifene evaluation study. Arthritis Rheum
2001; 44: 2611-19.
6. Gendhem P, Ringsberg K, Obrant K et al. Association
between 25-hydroxyvitamin D levels, physical activity,
muscle strength and fractures in the prospective
population-based OPRA study of elderly women.
Osteoporosis Int 2005; 16(11): 1425-31.
7. Zamboni M, Zoico E, Tosoni P, Zivelonghi A, Bortolani
A, Maggi S et al. Relation between vitamin D, physical
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[Abstract:0452]
Sağlık Okur Yazarlığının Sigara Bırakmada Etkisi
Olabilir mi?
Seyhan Dülger
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa
GİRİŞ: Bu çalışmanın amacı, sigara bırakma polikliniğine
gelen hastaların sağlık okur yazarlığı ölçekleri ile sigara
bırakma başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek olarak
belirlenmiştir.
YÖNTEM: Sigara Bırakma Polikliniğimize başvuran ve
çalışmaya katılmak için gönüllü olan toplam 120 hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik bulguları
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kaydedildi, sigara içme süresi, günlük içilen sigara adedi,
Fagerström nikotin bağımlılık testi ve ekspiryum
havasında CO (ppm) düzeyi ölçümleri yapıldı. Kümülatif
sigara yükü hesaplandı. Hastalara uygun medikal tedavi
ve bilişsel davranışsal terapi verildi. Sağlık okur yazarlığı
ölçeği (ASOY-TR) tüm hastalar tarafından
cevaplandırıldı. Hastalar başvurularının 6. ayında tekrar
değerlendirildi. Sigarayı bırakan ve bırakmayan
hastaların sağlık okur yazarlığı ölçekleri istatistiksel
olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan 120 hastamızın yaş
ortalaması 33.5±8.3 yıl idi. Erkekler hastaların %72.5’ini
(n=87) oluşturuyordu. Vücut kitle indeksi ortalamaları
25.2±4.4 kg/m² olarak bulundu. Günde ortalama 23.9±8.8
adet sigara içiyorlardı. Kümülatif sigara yükü 20.2±14.3
paket/yıl olarak bulundu. Ekspiratuar CO 16.5±6.6 ppm
idi. ASOY-TR index ortalaması 33.8±8.1 olarak bulundu.
ASOY-TR yetersiz olanlar %14.2 (n=17); sınırlı bulunanlar
%35.5 (n=43); yeterli olanlar %34.7 (n=42) ve mükemmel
olanlar %14.9 (n=18) oranlara sahipti. Altıncı ayda
hastalarımızın %31.7’si (n=38) sigarayı bırakmışlardı.
Bırakanlarla bırakmayanlar arasında yaş, cinsiyet, vücut
kitle indeksi, günlük içilen sigara adedi, kümülatif sigara
yükü, Fagerström nikotin bağımlılık testi ve ekspiratuar
CO, eğitim seviyeleri açısından istatistiksel anlamlı fark
yoktu (sırasıyla p=0.37; 0.84; 0.74; 0.056; 0.74; 0.2; 0.89;
0.09). ASOY-TR de istatistiksel anlamlı fark bulunmadı
(p=0.17). Eğitim seviyesi ile ASOY-TR index arasında
korelasyon; yaş ve kümülatif sigara yükü ile ASOY-TR
index arasında ters korelasyon mevcuttu (tablo 1).
SONUÇ: Çalışmamızda ASOY-TR ile sigara bırakma
başarısı arasında ilişki olmadığını, ancak ASOY-TR
arttıkça kümülatif sigara yükünün azaldığını gördük.
Sağlık okur yazarlığı dünya popülasyonunun sağlık
durumunun iyileştirilmesinde önemli bir kriter olarak
sunulmaktadır. Sigara bağımlılığın önlenmesi açısından
da sağlık okur yazarlığının iyileştirilmesi faydalı olabilir.
Bunun için daha büyük hasta grupları ile daha kapsamlı
verilerin değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: sağlık okuryazarlığı, sigara bırakma,
Fagerström nikotin bağımlılık testi, kümülatif sigara yükü

başvuru yapabilmesinin yolu sağlık okur yazarlığıdır.
Sağlığın sosyal belirleyicileri arasında sayılan “toplumun
eğitim düzeyi” bu yönüyle tek başına yeterli değildir.
Eğitim düzeyi ile eğitim konusunu algılama, davranışa
yansıtma arasında farklar vardır. Sağlıklı yaşam için
hepsinin bir arada olması gerekmektedir (2). Sigara,
toplum sağlığını tehtid eden en önemli unsurlardan
biridir ve her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümünden
sorumludur (3).
Bu nedenle de bu çalışmanın amacı, sigara
bırakma polikliniğine gelen hastaların sağlık okur
yazarlığı ölçekleri ile sigara bırakma başarıları arasındaki
ilişkiyi incelemek olarak belirlenmiştir.
Yöntem
Sigara Bırakma Polikliniğimize başvuran ve
çalışmaya katılmak için gönüllü olan toplam 120 hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik bulguları
kaydedildi, sigara içme süresi, günlük içilen sigara adedi,
Fagerström nikotin bağımlılık testi ve ekspiryum
havasında CO (ppm) düzeyi ölçümleri yapıldı. Kümülatif
sigara yükü hesaplandı. Hastalara uygun medikal tedavi
ve bilişsel davranışsal terapi verildi. Sağlık okur yazarlığı
ölçeği tüm hastalar tarafından cevaplandırıldı. Hastalar
başvurularının 6. ayında tekrar değerlendirildi. Sigarayı
bırakan ve bırakmayan hastaların sağlık okur yazarlığı
ölçekleri istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Sağlık Okur yazarlığı Ölçeği: Sağlık okur yazarlığını
ölçmek için The European Health Literacy Survey (HLSEU) Health Literacy Questionnaire ölçeğinin Türkçe’ye
uyarlanmış hali (ASOY-TR) kullanıldı. Bu ölçek 47
sorudan oluşur ve 15 yaş üzeri okur yazar olan kişilerde
sağlık okur yazarlığını değerlendirmek amacıyla
geliştirilmiştir. Kavramsal çerçeveye dayanan soru
oluşturma matrisi, sağlıkla ilgili 3 boyut (tedavi,
hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi) ve
sağlıkla ilgili karar verme ve uygulamalar ile ilgili 4 bilgi
edinme sürecini (ulaşma, anlama, karar verme ve
kullanma/uygulama) içermektedir. Her madde 1=Çok
zor, 2=Zor, 3=Kolay, 4=Çok kolay olacak şekilde 4
derecelidir. “Bilmiyorum” ifadesi için 5 kodu
kullanılmıştır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 47-188
arasındadır. Hesaplama kolaylığı açısından toplam puan
Giriş
0-50 arası değer alacak şekilde aşağıdaki formül
Sağlık Okur yazarlığı, sağlıkla ilgili günlük
yardımıyla standardize edilmiştir:
hayatta kararlar almak; kararlar almak için sağlık bilgisine Formül:
erişmek, anlamak, değerlendirmek ve uygulamak için
İndeks= (aritmetik ortalama-1) x [50/3]
kişilerin bilgi, motivasyon ve yetkinlikleri olarak
Sağlık okur yazarlığı düzeyi, elde edilen puana
tanımlanır (1).
göre 4 kategoride değerlendirilmiştir: (0-25) puan:
Dünya Sağlık Örgütü, sağlık düzeyinin
yetersiz sağlık okur yazarlığı; (>25-33): sorunlu – sınırlı
yükseltilmesinde sağlık okur yazarlığını anahtar olarak
sağlık okur yazarlığı; (>33-42): yeterli sağlık okur
görmektedir. Halkın sağlığa, sağlık hizmetlerine
yazarlığı; (>42-50): mükemmel sağlık okur yazarlığı
ulaşabilmesi, sağlık tanıtımı ve geliştirilmesinde verilmek İstatistik
istenen mesajları doğru algılaması, bunlardan
İstatistik değerlendirme SPSS 23 package
çıkarımlarda bulunup, bilginin toplumun her kesimine
programı kullanılarak yapıldı. Kolmogorov-Smirnov testi
iletilmesi için iletişim kanallarını çalıştırması ve sağlık
ile parametrelerin dağılımları incelendi. Normal dağılım
hizmeti sunanlara doğru yer, zaman, sıklık ve etkili
gösteren sayısal değerler ortalama ± standart sapma;
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normal dağılmayanlar median (minimum-maksimum)
değerler olarak verildi. Kategorikal veriler yüzde oranlar
olarak kaydedildi. Ortalama değerlerin karşılaştırması
için t-student test ve Mann Whitney-U test; oranların
karşılaştırmasında Pearson ki kare ve Fisher test;
korelasyon için Spearmen korelasyon test kullanıldı.
Bulgular
Çalışmaya katılan 120 hastamızın yaş ortalaması
33.5±8.3 yıl idi. Erkekler hastaların %72.5’ini (n=87)
oluşturuyordu. Vücut kitle indeksi ortalamaları 25.2±4.4
kg/m² olarak bulundu. Günde ortalama 23.9±8.8 adet
sigara içiyorlardı. Kümülatif sigara yükü 20.2±14.3
paket/yıl olarak bulundu. Ekspiratuar CO 16.5±6.6 ppm
idi. ASOY-TR index ortalaması 33.8±8.1 olarak bulundu.
ASOY-TR yetersiz olanlar %14.2 (n=17); sınırlı bulunanlar
%35.5 (n=43); yeterli olanlar %34.7 (n=42) ve mükemmel
olanlar %14.9 (n=18) oranlara sahipti. Altıncı ayda
hastalarımızın %31.7’si (n=38) sigarayı bırakmışlardı.
Bırakanlarla bırakmayanlar arasında yaş, cinsiyet, vücut
kitle indeksi, günlük içilen sigara adedi, kümülatif sigara
yükü, Fagerström nikotin bağımlılık testi ve ekspiratuar
CO, eğitim seviyeleri açısından istatistiksel anlamlı fark
yoktu (sırasıyla p=0.37; 0.84; 0.74; 0.056; 0.74; 0.2; 0.89;
0.09). ASOY-TR de istatistiksel anlamlı fark bulunmadı
(p=0.17). Eğitim seviyesi ile ASOY-TR index arasında
korelasyon; yaş ve kümülatif sigara yükü ile ASOY-TR
index arasında ters korelasyon mevcuttu (Tablo 1).

dünya popülasyonunun sağlık durumunun
iyileştirilmesinde önemli bir kriter olarak sunulmaktadır.
Sigara bağımlılığın önlenmesi açısından da sağlık okur
yazarlığının iyileştirilmesi faydalı olabilir. Bunun için
daha büyük hasta grupları ile daha kapsamlı verilerin
değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Kaynaklar
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[Abstract:0455]
Diagnosis and Treatment Method of Adult SCIWORA
Patient with No Neurological Deficit
Emre Muhittin Altunrende
Gaziosmanpasa Taksim Training and Research Hospital,
Neurosurgery, Gaziosmanpasa/İstanbul-Turkey
--NO FULLTEXT AVAILABLE—

AIM: The spinal cord injury (SCIWORA) without any
post-traumatic radiographic anomalies is seen very rare in
SOY category
the adults. Along with literature study, 2-year follow-up
-,309
of the patient, who previously had no spinal complaints
,001
and was treated with post-traumatic SCIWORA
-,092
diagnosis, has been presented.
,319
Case Presentation: No deficits were found in motor and
sensory examination of the case evaluated in emergency
,011
department with neck pain and tingling in the left hand
,907
after a tree branch fall on his or her head. There was pain
,191*
in the left arm and neck. No pathology was observed in
,037
the X-ray and 3D cervical CT. The cervical collar was put
,046
on the patient and analgesic treatment was applied.
,617
Eudema was observed in the spinal cord and
-,176
paravertebral muscles at C3 level in the fat-suppressed
,054
cervical MRI scan examination applied to the patient
,062
whose complaints continued to increase while being
,498
monitored in the emergency unit. The patient was
-,083
hospitalized and given analgesic and 30 mg / kg
,366
methylprednisolone. The patient whose complaints
,000
decreased was discharged after 3 days by a regular
,997
neurological examination. Myelopathy was not seen in
MRI Scan performed at the 1st and 2nd year in patient
who had no complaints during his follow-ups.
Sonuç
DISCUSSION: SCIWORA was first described in children
Çalışmamızda hasta sayımız nisbeten az olmasına
under the age of eight. It is most frequently seen in the
ragmen, ASOY-TR ile sigara bırakma başarısı arasında
cervical area; the prevalence is 6-20%. The most common
ilişki olmadığını, ancak ASOY-TR arttıkça kümülatif
reason of SCIWORA is hyperextension trauma. In our
sigara yükünün azaldığını gördük. Sağlık okur yazarlığı
case, there was a flexion trauma. In the literature, motor
Tablo 1. Spearman korelasyon testi
SOY index
yaş
r
-,335
p
<,001
cins
r
-,082
p
,375
BMI
r
-,002
p
,979
eğitim
r
,202
p
,027
Günlük sigara r
,031
p
,735
Paket/yıl
r
-,215
p
,019
Fagerström
r
,035
p
,705
Sigara
r
-,113
bırakma
p
,221
COexp
r
-,003
p
,976
*p<0.005
*

*

*

*

195

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
and sensory deficits are in the foreground, clinical
improvement is usually achieved with immobilization
and antieudemic therapy.
RESULT: It should be kept in mind that SCIWORA may
also be seen in adult age group and the symptoms should
not be ignored.
Keywords: traumatic myelopathy, SCIWORA, adult
SCIWORA, spinal cord injury
[Abstract:0456]

Keywords: hypertension, hemorrhagic stroke,
subarachnoid hemorrhage
[Abstract:0458]
Antihipertansif İlaç Kullanan Hastaların
Hipertansiyona İlişkin Bilgi Düzeyleri ve İlişkili
Faktörler
Muhammet Gürdoğan
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim
Dalı, Edirne

Hemorrhagic stroke and arterial hypertension in an
underdeveloped region of Turkey
Sezgin Kehaya
Department of Neurology, Trakya University Medical
Faculty, Edirne, Turkey

AMAÇ: Hipertansiyon (HT) sık görülen, kan basıncının
artması ile karakterize genetik, edinsel ve metabolik
bozuklukların birlikte rol oynadığı kronik bir hastalıktır.
Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %45’inden, inmeye
bağlı ölümlerin %51’inden, tüm dünyadaki erişkin
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
ölümlerinin %6’sından HT’nin sorumlu olduğu, dünyada
her yıl 9.4 milyon kişinin HT komplikasyonları nedeniyle
AIM: Hemorrhagic stroke is one of the high mortality
öldüğü ve tüm ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada
neurological disease, whose etiology is mainly arterial
HT’nin yer aldığı bildirilmektedir. Çalışma, HT tanısı
hypertension. We investigated the proportion of
almış ve antihipertansif ilaç kullanan hastaların
hemorrhagic stroke subtypes and their association with
hipertansiyona ilişkin bilgi düzeylerini ve ilişkili
known hypertension. In this study we aimed to provide
faktörleri belirlemek amacıyla planlandı.
usable data for strokes that could be prevented with
YÖNTEM: Çalışma Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında bir
hypertension control.
üniversite hastanesinin kardiyoloji kiniğinde yatan,
METHODS: The recording of Agrı State Hospital
antihipertansif ilaç kullanan 156 hasta ile gerçekleştirildi.
Emergency Department were investigated retrospectively Veri toplamada hastaların sosyo-demografik ve
for 3 years period and hemorrhagic stroke data obtained
hastalıklarına ilişkin özelliklerini içeren anket formu ve
by radiologic and neurology consultation results. The
Hipertansiyon Bilgi Düzeyi Ölçeği (HİB-DÖ) kullanıldı.
localization of hemorrhage was noted and cases was
Veriler SPSS 20.0 programında yüzdelik, ortalama, Manndivided in subarachnoid hemorrhage, hypertensive
Whitney U testi ve Spearman Korelasyon analizi
hemorrhage and other groups. Demographic properties
kullanılarak değerlendirildi.
and hypertension status were investigated and analyzed
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 57.05±11.29 olup,
for association with stroke subtypes by Chi square test.
9,09±6,63 yıl önce HT tanısı almışlardır. Hastaların
RESULTS: There were 133 hemorrhagic stroke patients in %55,8’inin HT’ye eşlik eden bir kronik hastalığı,
3 years period. There were 62.4% hypertensive
%79,5’inin ailesinde HT tanısı almış birey bulunmaktadır.
hemorrhage, 20.3% subarachnoid hemorrhage and 17.3% Hastaların %19,2’si HT tedavisinin düzenlenmesi için
other hemorrhage. The most prevalent lesions were basal hastaneye yattığını, %67,3’ü evde kan basıncını takip
ganglionic hematoma (37.6%), subarachnoid hemorrhage ettiğini ve %35,3’ü sağlık çalışanları tarafından HT ile
(20.3%) and thalamic hematoma (17.3%). 63.9% of
ilgili bilgilendirildiğini belirtmiştir. Hastaların HİB-DÖ
hypertensive hematoma, 65.2% of other hemorrhage and puan ortalaması 14,32±6,13’tür. HİB-DÖ puanları cinsiyet
37% of subarachnoid hemorrhage had known
(p=.013), eğitim durumu (p=.000), HT tedavisinin
hypertension. 36.8% of strokes were followed in
düzenlenmesi amacıyla hastanede yatma durumu
neurology service and the others referred to intensive care (p=.000), aile öyküsü (p=.000), evde kan basıncı takibi
units. Subarachnoid hemorrhage was significantly more
yapma (p=.000) ve HT ile ilgili bilgilendirilme
followed by intensive care units. There were no
(p=.000)durumlarına göre farklılık göstermektedir.
association between stroke groups and demographic
Hastaların yaşı (p=.000), tanı konulma zamanı (p=.002),
findings. Known hypertension was more prevalent in
kullandığı ilaç (p=.013) ve eşlik eden kronik hastalık
female and less encountered in subarachnoid hemorrhage sayısı (p=.000) ile HİB-DÖ puan ortalamaları arasında
group.
negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.
CONCLUSION: More than half of hemorrhagic strokes
SONUÇ: Hastaların HT ile ilgili yeterli bilgiye sahip
had uncontrolled known hypertensive disease in
olmadıkları belirlenmiştir. HT, tedavisi ömür boyu süren
underdeveloped region of Turkey. With more proper and kronik bir hastalıktır ve tedavi yönetiminin başarılı
aggressive hypertension control we can decrease a great
olmasında en önemli unsur hastaların hastalıkları ile ilgili
amount of hemorrhagic strokes.
bilgi düzeylerinin arttırılmasıdır. Bu nedenle sağlık
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çalışanları kronik hastalığı bulunan bireylerde medikal
tedavinin yanı sıra hasta eğitimlerine önem ve öncelik
vermelidir.
Anahtar kelimeler: bilgi düzeyi, hipertansiyon, kronik
hastalık
Giriş
Türk hipertansiyon uzlaşı raporuna göre, sistolik
kan basıncının ≥ 140 mmHg ve/veya diyastolik kan
basıncının ≥ 90 mmHg olması hipertansiyon olarak
tanımlamaktadır (1). Dünyada her yıl 9.4 milyon kişinin
hipertansiyonun komplikasyonları nedeniyle öldüğü, tüm
ölüm nedenleri arasında hipertansiyonun üçüncü sırada
yer aldığı, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin %45’inden,
inmeye bağlı ölümlerin %51’inden, tüm dünyadaki
erişkin ölümlerinin %6’sından hipertansiyonun sorumlu
olduğu bildirilmektedir (1,2). Yaşlanma ile birlikte
hipertansiyon görülme sıklığı artmakta olup, genel
toplumda hipertansiyon prevalansının %30-45 arasında
değişmekte olduğu (3), Türkiye’de hipertansiyon
prevalansının toplum genelinde %30.3, kadınlarda %32.3,
erkeklerde %28.4 olduğu belirlenmiştir. Türk
Hipertansiyon Prevelans Çalışması’nda tüm hipertansif
hastaların sadece %28.7’sinin, antihipertansif tedavi
alanların ise %53.9’unun kan basınçlarının kontrol altında
olduğu bildirilmiştir (4).
Bu çalışmada, hipertansiyon tanısı almış ve
antihipertansif ilaç kullanan hastaların hipertansiyona
ilişkin bilgi düzeylerinin ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi
amaçlandı.
Yöntem
Çalışma, gerekli etik kurul onayı alındıktan sonra,
Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında bir üniversite
hastanesinin kardiyoloji kiniğinde yatan, antihipertansif
ilaç kullanan 156 hasta ile gerçekleştirildi. Verilerin
toplanmasında hastaların sosyo-demografik ve
hastalıklarına ilişkin özelliklerini içeren anket formu ve
Hipertansiyon Bilgi Düzeyi Ölçeği kullanıldı.
Baliz Erkoç ve arkadaşları tarafından 2011 yılında
geliştirilerek geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan
Hipertansiyon Bilgi Düzeyi Ölçeği, 22 madde ve 6 alt
boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar; tanım, medikal
tedavi, ilaçlara bağlılık, yaşam biçimi, diyet ve
komplikasyonlardır. Ölçekteki her bir madde doğru,
yanlış, bilmiyorum şeklinde düzenlenmiş olup her doğru
yanıt 1 puan ve her yanlış yanıt ise 0 puandır. Ölçekten
alınabilecek toplam puan 0-22 arasında değişmektedir.
Puan arttıkça hipertansiyon bilgi düzeyi artmaktadır (5).
Çalışmanın verileri SPSS 20.0 programında yüzdelik,
ortalama, Mann-Whitney U testi ve Spearman Korelasyon
analizi kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık
sınır değeri p<0.005 olarak kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması
57.05±11.29 olup, %50.6’sı kadın, %51.9’unun eğitim
seviyesi ilköğretim ve altındadır. Hastaların %55.8’inin

hipertansiyona eşlik eden bir kronik hastalığı, %79.5’inin
aile öyküsünde hipertansiyon tanısı almış birey
bulunmaktadır. Hastaların hipertansiyon tanısı alma
süresi ortalaması 9.09±6.63 yıldır. Hastaların %19.2’si
hipertansiyon tedavisinin düzenlenmesi için daha önce
hastaneye yattığını, %67.3’ü evde kan basıncı takibi
yaptığını ya da yaptırdığını, %56.4’ü tansiyonun nasıl
ölçüleceğini bilmediğini belirtmiştir. Hastaların %35.3’ü
hipertansiyon tedavisi ve yönetimi ile ilgili sağlık
çalışanlarından bilgi aldığını belirtmiştir. Hastaların
Hipertansiyon Bilgi Düzeyi Ölçeğinden 14.32±6.13 puan
aldıkları bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarına göre
yapılan değerlendirmede tanım alt boyutu puan
ortalaması 1.21±0.67, medikal tedavi alt boyutu puan
ortalaması 2.85±1.20, ilaca bağlılık alt boyutu puan
ortalaması 1.61±0.73, yaşam biçimi alt boyutu puan
ortalaması 3.76±1.40, diyet alt boyutu puan ortalaması
1.61±0.73, komplikasyonlar alt boyutu puan ortalaması
2.59±2.14 olarak bulunmuştur.
Hastaların Hipertansiyon Bilgi Düzeyi
Ölçeğinden aldıkları puanlar cinsiyet (p=.013), eğitim
durumu (p=.000), hipertansiyon tedavisinin
düzenlenmesi amacıyla hastanede yatma durumu
(p=.000), aile öyküsü (p=.000), evde kan basıncı takibi
yapma (p=.000) ve hipertansiyon ile ilgili bilgilendirilme
(p=.000) durumlarına göre farklılık göstermektedir. Buna
göre kadın hastaların, Hipertansiyon Bilgi Düzeyi Ölçeği
total puanı ile tanım, medikal tedavi ve komplikasyonlar
alt boyutuna ait puanları erkek hastalardan daha yüksek
bulunmuştur.Lise ve üstü eğitime sahip olan hastaların
ölçeğin toplamı ve tüm alt boyutlarından aldıkları
puanların ilköğretim ve altı eğitim düzeyinden daha
yüksek olduğu belirlenmiştir. Hipertansiyon tedavisinin
düzenlenmesi amacı ile hastaneye yatan hastaların, aile
öyküsünde hipertansiyon tanısı almış başka birey
bulunan hastaların ve evde kan basıncı takibi yapan ya da
yaptıran hastaların Hipertansiyon Bilgi Düzeyi Ölçeği
total puanı ile tanım, medikal tedavi, ilaçlara bağlılık,
diyet ve komplikasyonlar alt boyutlarına ait puanları
daha yüksek bulunmuştur. Hipertansiyon tedavisi ve
yönetimi ile ilgili sağlık çalışanlarından bilgi aldığını
belirten hastaların ölçeğin toplamı ve tüm alt
boyutlarından aldıkları puanların daha yüksek olduğu
bulundu. Hastaların yaşı (p=.000), tanı konulma zamanı
(p=.002) ile Hipertansiyon Bilgi Düzeyi Ölçeği puan
ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı ilişki
bulunmuştur.
Tartışma
Literatürde hipertansif hastaların hipertansiyona
ilişkin bilgi düzeylerinin araştırıldığı çalışmalarda temel
belirleyicilerin hastaların eğitim ve sosyoekonomik
düzeyleri olduğu bulunmaktadır.(6) Sanne ve arkadaşları
hipertansif hastaların yaşının artması (özellikle yaşın 60’ın
üzerine çıkması), eğitim düzeyinin düşmesi ve tanı alma
sürelerinin 9 yılın altında olması durumunda,
hipertansiyona ilişkin bilgi düzeylerinin düştüğünü
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belirtmişlerdir (7). Bizim çalışmamızda yaşlı ve eski tanılı
hipertansiyon hastlarında bilgi düzeyinin azaldığı
belirlenmiştir. Hipertansiyonun tedavisi ve yönetimine
ilişkin tüm dünyada hastaların bilgilendirilmesinin
önemli olduğu vurgulanmakta ve en doğru bilginin sağlık
çalışanları tarafından verildiği bildirilmektedir.(8) Bizim
çalışmamızda da hipertansiyon tedavisi ve yönetimi ile
ilgili sağlık çalışanlarından bilgi aldığını belirten
hastaların, ölçeğin toplamı ve tüm alt boyutlarından
aldıkları puanların daha yüksek olduğu görülmüştür.
Sonuç
Hipertansiyon tedavisi ömür boyu süren kronik
bir hastalıktır ve tedavi yönetiminin başarılı olmasında en
önemli unsur hastaların hastalıkları ile ilgili bilgi
düzeylerinin arttırılmasıdır. Bu nedenle sağlık çalışanları
kronik hastalığı bulunan bireylerde medikal tedavinin
yanı sıra hasta eğitimlerine önem ve öncelik vermelidir.
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[Abstract:0460]
Kinesiotape effect in COPD
Burcu Ökmen , Özlem Şengören Dikiş , Korgün Ökmen ,
Lale Altan , Tekin Yıldız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon
Kliniği
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Anestezi Reanimasyon Kliniği
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi
Rehabilitasyon Kliniği
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AIM: Kinesiotaping has a wide indications such as
musculoskeletal system and central and peripheral
nervous system pathologies with different etiology. In our
study, we aimed to investigate the effects of kinesiotape
application on spirometric easily measurable respiratory
parameters in stable COPD patients.
METHODS: This study was designed as a prospective,
randomized, controlled, single-blind study. 50 COPD
patients were assessed for compliance with the study.
Inclusion criteria: 1) Patients aged 40-75 years 2) Stable
moderate to severe COPD patients. 42 patients were
randomized into 2 groups using a random number table.
(n = 21): routine COPD medical treatment +
kinesiotaping, and second group (n = 21) only routine
COPD medical treatment. The total time the patients'
tapes remain cohesive is 15 days. VAS assessed the
difficulties patients felt when breathing. Respiratory
function tests were performed.
RESULTS: In Group 1; A statistically significant
improvement was found in all parameters except FVC1
and FVC1% at posttreatment values compared to
prereatment values (Table 2). In Group 2, a statistically
significant improvement was found only in FEV1
according to W0 values. FVC1, FVC1%, and FEV1% at
posttreatment (p <0.05) were significantly higher than the
two groups (Table 2).
CONCLUSIONS: The results of this study indicated that
kinesiotaping, which is routinely administered as a
medical treatment in moderate to severe COPD patients,
is more effective than routine medical treatment on
respiratory functions.
Keywords: COPD,kinesiotaping,pulmonary rehabilitation
Giriş
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), hava
yolu ve alveol anormalliklerinden kaynaklanan kalıcı
solunum yolu semptomları ve hava akımı kısıtlılığı ile
karakterize inflamatuar bir hastalıktır (1). En sık görülen
semptomları nefes darlığı, kronik öksürük ve balgam
çıkarmadır. Hastalığın tanısı için solunum fonksiyon testi
(SFT) zorunludur (GOLD 2017).SFT ile KOAH
hastalarında akciğerlerin kapasitesi ve fonksiyonel
durumu objektif olarak değerlendirilebilir(2) .
Stabil KOAH tedavisi, ilaç ve ilaç dışı tedavilerin
kombinasyonundan oluşmaktadır. Pulmoner
rehabilitasyon (PR) ise; ATS/ERS’nin 2013 yılındaki
güncellemesinde ‘Kronik solunum hastalarının fiziksel,
emosyonel durumlarını düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici
kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen, hasta
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değerlendirmesini takiben her hasta için özel olarak
belirlenen egzersiz eğitimi, eğitim ve davranış değişikliği
geliştirme gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı bir
uygulama’ olarak tanımlanmaktadır (1).
Kinezyolojik bantlama başta kas iskelet sistemi
hastalıkları olmak üzere sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca
hemipleji, serebral palsi, travmatik beyin hasarı gibi
santral sinir sistemi hastalıklarının ve tuzak nöropatiler,
periferik sinir yaralanmaları, brakial pleksus
yaralanmaları gibi periferik sinir sistemi hastalıklarının
rehabilitasyonunda da kullanılmaktadır . Bu
endikasyonlar dışında baş ağrısı, konstipasyon, tortikollis,
temporomandibuler eklem disfonksiyonları, respiratuar
kapasitenin arttırılması ve astım gibi değişik
endikasyonlarda bandın kullanımını öneren uygulayıcılar
da bulunmaktadır . Ancak literatürde kinesiotape
bantlamanın fonksiyonel olarak respiratuar kapasiteyi
arttırdığını gösteren bir çalışmaya rastlayamadık. Biz bu
çalışmamızda stabil KOAH hastalarında kinesiotape
uygulamasının spirometrik olarak kolayca ölçülebilen
solunum parametrelerine etkilerini araştırmayı
amaçladık.
Yöntem
Bu çalışma prospektif, randomize, kontrollü,
single-blind olarak tasarlanmıştır. Lokal etik kurul onayı
alındıktan sonra 50 KOAH hastası çalışmaya uygunluk
açısından değerlendirildi.
Dahil edilme kriterleri: 1)40- 75 yaş arası 2) en az
1 yıldır kullandığı rutin medikal KOAH tedavisi (beta 2
agonist ve inhaler kortikosteroid) ile stabil orta-ağır düzey
KOAH tanısı almış olan hastalar
Dışlanma kriterleri:1) Akut KOAH alevlenmesi
olanlar, 2) Kontrolsüz arteryel hipertansiyon ve Diabetes
Mellitusu olanlar, 3) Periferik ve santral sinir sistemi
hastalıkları olanlar, 4) Koroner arter hastalığı tanısı almış
olanlar, 5) Polinöropatisi olanlar, 6) Mental retardasyonu
olanlar, 7) Antidepresan kullananlar, 8) Metabolik
bozukluğu olan hastalar
Çalışmaya uygun bulunan 42 hastaya çalışma
hakkında detaylı bilgi verildi ve gönüllü onam formu
imzalatıldı. Hastaların demografik özellikleri ve tedavi
öncesi değerlendirme parametreleri kaydedildi.
Randomizasyon:
Çalışmaya dahil edilen hastalar rastgele sayılar
tablosu kullanılarak 2 gruba randomize edildi.
1. gruba (n=21): rutin KOAH medikal tedavisi +
kinesiotaping, 2. gruba (n=21) sadece rutin KOAH
medikal tedavisi uygulandı (Figure 1).
Değerlendirme parametreleri:
Visual Analog Scale (VAS):Hastaların nefes alıp
vermede hissettikleri zorlukları VAS ile değerlendirildi.
Solunum FonksiyonTesti (SFT): Postbronkodilatör
sonrası yapılan spirometrik değerlendirmede zorlu vital
kapasite (FVC), 1. saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm
(FEV1) ve FEV1/FVC kaydedildi. Ölçümler Amerikan

Toraks Derneği (ATS)/ Avrupa Solunum Derneği (ERS)
kriterlerine göre bir tekniker tarafından yapıldı (16).
Modifiye Tıbbi Araştırma Kurulu [Modified
Medical Research Council (mMRC)] Dispne Skalası:
Dispne algılamasını meydana getiren çeşitli fiziksel
aktiviteler temel alınarak oluşturulmuş beş maddeli bir
ölçektir. Burada hastalardan kendilerinde dispne
oluşturan aktivite düzeyini işaretlemeleri istenmektedir
(17).
Tartışma
Bu çalışmanın sonuçlarında stabil orta ve ağır
düzeyde KOAH hastalarında rutin medikal tedaviye ek
olarak uygulanan kinesiotaping’in solunum fonksiyonları
üzerine sadece rutin medikal tedaviye göre daha etkin
olduğunu belirledik.
GOLD, KOAH’ı “hava akımının geri
dönüşümsüz olarak kısıtlandığı bir hastalık durumu”
olarak tanımlar (1,2). Hava akımındaki kısıtlılığın;
havayollarındaki obstruksiyon sonucu ya da elastik
akciğer dokusunun yeterli geri çekme (recoil)
uygulayamaması nedeni ile olduğu bildirilmektedir (13).Zararlı partikül ve gazlara karşı hava yollarında ve
akciğer parankiminde gelişen anormal inflamatuar
yanıtın, KOAH patogenezinde temel rol oynayan patoloji
olduğu kabul edilmektedir. Bu anormal inflamatuar yanıt,
akciğerin normal savunma ve tamir mekanizmalarını
bozarak, doku hasarına neden olur. Sonuçta KOAH’a
özgü kronik hava akımı obstrüksiyonu ve diğer fizyolojik
anormallikler ortaya çıkar (1,2). Son yıllarda
inflamasyonun, havayolları, parankim ve pulmoner
damarlar gibi sadece akciğere sınırlı olmayıp sistemik
olarak da çizgili kaslarda, sistemik damarlarda ve
periferik kanda var olduğu gösterilmiştir (4). KOAH
olgularında hipokseminin en önemli nedeni ventilasyon
perfüzyon (V/Q) dengesizliğidir. Periferik hava yolu
obstrüksiyonu nedeniyle azalmış ventilasyon, damar
yatağında destrüksiyon, aşırı şişkin alveollerin mekanik
basısı ve hipoksemik vazokonstrüksiyon nedeniyle
azalmış perfüzyonun V/Q dengesizliğinin başlıca
nedenleri olduğu belirtilmektedir (7). İlerlemiş hastalarda,
solunum kas güçsüzlüğü nedeniyle meydana gelen
alveoler hipoventilasyon ise hiperkapninin en önemli
nedenidir (1).
Kinezyolojik bantlamada derinin kaldırılması ile
cilt ve cilt altı interstisyel alanın arttığı ve bu sayede
dolaşım ve hareketin de arttığı gösterilmiştir.
Literatürde kinesiotapingin KOAH hastalarında
solunum kaslarına veya solunum fonksiyonlarına
etkisiyle ilgili bir çalışmaya rastlayamadık. Ancak
kinesiotapingin kasları güçlendirdiğini savunan
çalışmalar mevcuttur. Biz çalışmamız sonuçlarında
solunum kaslarının güçlerini değerlendirmedik. Ancak
kinesiotape uygulamasının solunum kaslarını
güçlendirmese bile onlara destek olarak respiratuar
kapasiteyi arttırdığını düşünmekteyiz.
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Limitasyonlar: Küçük hasta grubu ve uzun takip
süresinin olmaması çalışmamızın limitasyonları arasında
sayılabilir.
Sonuç
Bu çalışma sonuçları, stabil orta ve ağır KOAH
hastalarında kullandıkları rutin medikal tedaviye ek
olarak uygulanan kinesiotape uygulamasının solunum
fonksiyonları üzerine sadece rutin medikal tedavi
kullanan hastalara göre daha etkin olduğunu
düşündürmektedir.

[Abstract:0466]
Relation of Psoas Muscle Area with Pulmonary
Embolism Patients with Mortality as a Quantitative
Indicator of Fragility
Mehmet Toptaş
Haseki Research and Education Hospital, Anesthesiology
Department

AIM: Pulmonary embolism (PE) is the third most
common cardiovascular disease and has high morbidity
and mortality rates. Many clinical, imaging and
[Abstract:0464]
laboratory methods are used for risk stratification.
However, there are no studies showing the prognostic
Independent Predictors of Stent Restenosis in Patients
effect of fraility in PE patients, which is closely related to
with Stable Angina Pectoris
prognosis in cardiovascular diseases. OBJECTIVES: Our
Burak Açar, Derya Tok
Department of Cardiology, Yuksek Ihtisas Education and aim was to investigate the relationship of the quantitative
indicator of fragility ( Psoas Muscle area (PMA)) with inResearch Hospital, Ankara
hospital mortality.
METHODS: Eighty-nine patients with pulmonary
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
embolism diagnosed by computerized tomography (CT)
were analyzed retrospectively. PMA measurements were
AIM: Stent restenosis is important issue in clinical
obtained by dividing the sum of the right and left PMA
practice. In the present study, we investigated the the
areas obtained from the sections made from the L3
predictors of stent restenosis in patients with stable
vertebra-aligned sections into the body surface area using
angina pectoris.
single axial CT scan images. In-hospital mortality records
METHODS: We reviewed the data of elective coronary
were examined.
angiography in patients with stable angina pectoris who
RESULTS: According to those who are not survivors for
had performed elective coronary artery stenting.
the hospital; SBP and arterial oxygen saturation levels
Demographic, clinical, angiographic and laboratory data
of the eligible patients were retrieved from our databank. were lower, while heart rate, respiratory rate and PESI
score were higher When two groups analyzed PMA, it
The study characteristics were then compared between
was determined that the PMA values were significantly
the patients with and without stent restenosis.
lower (4.3 ± 1.4 vs 6.5 ± 1.5, p <0.000) in the in-hospital
RESULTS: Data of 773 patients who underwent elective
death group. SBP, arterial oxygen concentration, heart
coronary elective PCI with known coronary stent
rate,
respiratory rate, PESI values and PMA mean were
implantation was reviewed. Patients were divided into
included in the mulivariate logistic regression according
two group according to stent restenosis (-) (n=494) and
stent restenosis (+) (n=279). Mean age of the patients with to univariate logistic regression analysis. PMA values
stent restenosis 60.1 10.2 and 61.0 10.1 years without stent were found to be related to in-hospital mortality and
other variables in an independent manner (0.259 (0.122restenosis. In the multivariate analysis, diabetes mellitus
0.551), p <0.000)
(odds ratio=1.611, P=0.015), active smoking (odds
CONCLUSIONS: PMA values indicate the prognostic
ratio=1.595, P=0.007), stent length (odds ratio=1.106,
significance of frailty in PE. PMA can be used in addition
P<0.001), time between two coronary angiography
to risk algorithms in the treatment and follow-up of PE
procedure (odds ratio=0.962, P<0.001) and white blood
patients.
cell (odds ratio=1.269, P<0.001) were the independent
Keywords: frailty, psoas muscle area, pulmonary
predictors of stent restenosis.
CONCLUSION. This study showed that diabetes mellitus, embolism
active smoking, stent length, time between two coronary
Introduction
angiography procedure and white blood cell were the
Pulmonary embolism (PE) is the third most
predictors of stent restenosis in patients with stable
common cardiovascular disease and has high morbidity
angina pectoris.
and mortality rates. Many clinical, imaging and
Keywords: stent restenosis, stable angina pectoris,
laboratory methods are used for risk stratification.
coronary angiography
However, there are no studies showing the prognostic
effect of frailty in PE patients, which is closely related to
prognosis in cardiovascular diseases.
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Fragility, though not universally defined; failure
to sustain homeostasis due to insufficient response to
biological stressors associated with reduced reserve in
more than one organ system. Fragility is closely related to
poor outcome points such as disability, hospitalization
and mortality. In the evaluation of fragility, scales are
used which consist of individual parameters, or a
combination of multiple parameters. Sarcopenia is
progressive and generalized skeletal muscle mass and
loss of strengthen is closely related to reduced quality of
life and mortality. Psoas muscle area (PMA), which,
because it is a core muscle, can reflect the status of skeletal
muscle in the whole body. There are no studies on the
prognostic effect of frailty in PE patients.
Our aim was to investigate the relationship of the
quantitative indicator of fragility PMA with in-hospital
mortality.
Material and Methods
In our clinic, 89 patients who were diagnosed as
PE by computerized tomography (CT) with symptomatic
PE between 2015 and 2017 were included in the study
retrospectively. Patients' PMA measurements were
obtained by dividing the sum of the right and left PMA
areas obtained from the cross-sections of the L3 vertebrae
into body surface areas using single axial CT scan images.
In-hospital mortality records of patients were analyzed as
prognostic outcome points. The Pulmonary embolism
Severity Index (PESI) score was used to assess the clinical
severity of the patients' PE in accordance with the ESC
guideline.
Results
In our study, 89 PE patients were included and 51
(57.3%) were male. The mean age of the patients was 67.4
± 15.5. In-hospital mortality occurred in 20 (22.5%) of the
PE patients. The mean hospital stay was 9.9 days.
Fibrinolytic agent was used due to indefinite fibrinolytic
indications in 31 patients (34.8%), and mechanical
ventilation was required in 21 patients (23.6%).
According to those who are not survivors for the
hospital; systolic blood pressure (SBP) and arterial oxygen
saturation levels were lower, while heart rate, respiratory
rate and PESI score were higher (Table 1). When two
groups analyzed PMA, it was determined that the PMA
values were significantly lower (4.3 ± 1.4 vs 6.5 ± 1.5, p
<0.001) in the in-hospital death group (Table 1). SBP,
arterial oxygen saturation, heart rate, respiratory rate,
PESI values and PMA mean were included in the
multivariate logistic regression according to univariate
logistic regression analysis. PMA values were found to be
related to in-hospital mortality and other variables in an
independent manner (0.259 (0.122-0.551), p <0.001).
Discussion
According to the results of our study, there was a
close relationship between PMA values and mortality in
PE patients independently of other variables. Thus,
fragility was quantitatively calculated for the first time

and the prevalence of PE patients emerged. PE can be
highly mortal with fluctuating course. For this reason, it is
crucial to know the variables that can determine the
prognostic course. The determination of variables other
than very specific parameters such as low blood pressure
and shock are not clear. Even in the study of Donadini
and colleagues 391 patients, the PESI score recommended
in the guideline and practiced in every day practice was
not found to be prognostic. Moreover in this multicenter
study, echocardiographic (right ventricular dysfunction)
and biochemical parameters (BNP, troponin) were not
significant in terms of prognosis. In our study, PMA
values, which are quantitative indicators of fragility, were
associated with mortality in PE independently of all other
variables, but PESI values were not associated with
prognosis.
Conclusion
As a result, it is appropriate to consider that
frailty may be important in the treatment options and
follow-up of the patients. While PMA is quantitatively
indicative of frailty, CT exposure to PE patients is already
present, but exposure to radiation and contrast remains.
For this reason, it is plausible to plan studies to
understand whether clinical frailty scores, such as Fried
scoring or simple 'FRAIL' Questionnaire Screening, on the
outcome of PMA can influence the prognosis of PE
patients and lead to treatment.
[Abstract:0471]
Assessment of Knowledge Levels and Attitudes of
Patient Relatives who Admitted to the Emergency
Department
Ömer Salt
Department of Emergency Medicine, Trakya University,
Edirne, Turkey
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
Cardiac arrest is a public health problem and is the
leading cause of death in many parts of the world.
Cardiac arrest can occur inside the hospital and outside it.
Treatment of cardiac arrest is performing Cardio
Pulmonary Resuscitation (CPR) and early defibrillation.
Place cardiac arrest is 72% percent of the time at home,
and the likely presence of family members. The general
population should know basic resuscitation to save a life,
knowledge is needed especially among family members.
This study was conducted prospectively by interviewing
with relatives of the patients who admitted to the
Emergency Department of the Faculty of Medicine,Trakya
University and by filling the questionnaires created
earlier. A total of 158 participants were included in the
study. While 93% of respondents were specified that they
believe CPR has a vital importance, only 23% said they
had received education in this regard. However, even
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within this group, only 16% of respondents answered
correctly all of the questions related to CPR practice. The
rate of those who said they know to use an automatic
external defibrillator was 18%. While 90% of respondents
indicated that they want to get education on CPR, 68%
indicated that they want to get this training from family
doctors.
As a result, it was determined that the knowledge level
about the CPR of the relatives of the patients who applied
to the emergency service was not sufficient and that they
want to get edutaion about CPR and most of them want to
get this education from family physicians.
Keywords: cardiopulmonary resuscitation, emergency
medicine, family medicine

çıkışını etkileyebileceği düşünülen gebelik öncesi, süreci
ve sonrasına ilişkin çevresel etkenlerin iyi bilinmesi ve
klinik belirtilerin oluşmasına etki edebilecek riskli
durumların takibi çocuk ruh sağlığı birimlerinin
öncesinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesiyle mümkün görünmektedir.
Anahtar kelimeler: dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu, gebelik, çevresel risk etkenleri

Introduction
Attention-deficit/ Hyperactivity Disorder
(ADHD) is the most common mental health disorder with
a prevalence of 7.2%. ADHD is characterized by
developmentally inappropriate deficits in attention and
concentration, and/or hyperactive/impulsive behaviors
[Abstract:0473]
that interfere with daily functioning and cause
impairment in social, academic, and occupational
settings. However genetic factors play very important
Dikkat eksikliği hiperakitivite bozukluğu (DEHB)
role in the etiology with a mean heritability estimated
tanısı olan çocukların doğum öncesi ve sonrası
about 80%, environmental factors seem to be very
öykülerinin geriye dönük değerlendirilmesi
important and may interact with genetic factors for the
Çigdem Yektaş
outcome of ADHD and its symptoms. Most well known
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh
enviromental factors for ADHD are; prenatal exposure to
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
maternal stress, nicotine, alcohol, drugs or toxins,
AMAÇ: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) preeclampsia, gestational diabetes or maternal urinary
tract infection; perinatal factors such as; prematurity, low
kronik ve nörogelişimsel bir hastalık olup toplumda
görülme sıklığı %5-12 arasında değişmektedir. DEHB’nin birth weight, anoxic–ischemic conditions, central nervous
system infections and postnatal factors like viral
psikiyatrik ve sosyal açılardan bireyin tüm yaşamını
meningitis, encephalitis or cerebral trauma.
etkilemesi, okul öncesi dönemden erişkinliğe dek yaşam
In this study we aim to investigate pre, peri and
boyu işlevsellikte bozulmalar ile sürüp gitmesi nedeniyle
post-natal
risk factors in a sample of children who applied
hastalığa neden olan genetik etkenler dışındaki gebelik
öncesi, süreci ve sonrasındaki gelişimsel risk faktörlerinin to the child and adolescent department of a tertiary
hospital and diagnosed with ADHD.
araştırılması gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada bir
Method
üniversite hastanesi çocuk ergen ruh sağlığı kliniğinde
400 children admitted to the Duzce University
değerlendirilen ve DEHB tanısı alan çocukların gelişimsel
Medical
Faculty Department of Child and Adolescent
öykülerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Psychiatry
between 2016-2017 for the first time and
YÖNTEM: Çalışmaya Şubat 2016-2018 yılları arasında
Düzce Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Birimi’ne diagnosed with ADHD (n= 400) according to DSM 5
criteria were enrolled in the study. Data were
başvuran ve yapılan tanıya dayalı klinik görüşme ile
retrospectively collected from the file information filled in
DEHB tanısı alan toplam 400 çocuk ve ergen dahil
as a result of the interviews with children and their
edilmiştir. Çalışmanın verileri çocuk ve aileyle yapılan
family.
görüşmeler sonucunda doldurulan dosya bilgilerinden
Maternal nicotine, alcohol and drug use, history
geriye dönük olarak incelenmiştir.
of threatened abortion, maternal mental health
BULGULAR: Olguların %73.8’i(295) erkek, %26.3’ü
problems/psychological stress, maternal preeclampsia
(n=105) kızdı. Hastaların ortalama yaşı 8.8±2.7 olarak
and gestational diabetes are reviewed as prenatal risk
saptandı. Tanı alma yaşı açısından cinsiyetler arası fark
factors. Prolonged labor, prematurity, low birth weight,
yoktu(p=0. 83). Hastaların %7’sinde (n=28) prenatal,
hypoxia, cord prolapsus/entanglement are reviewed as
%6’sında (n=24) perinatal, % 17’sinde (n=68) postnatal
stres etkenleri olduğu saptandı. Motor gelişimde gecikme perinatal risk factors. Systemic or central nervous system
infections, sepsis, hypoglisemia and head trauma are
öyküsü olan hasta sayısı 23’tü(%5.8), konuşma gecikme
reviewed as postnatal risk factors in developmental
öyküsü olan hasta sayısı ise 79 (%19.8) idi. DEHB tanılı
history of children diagnsed with ADHD.
çocukların %16’ sının (n=64) kronik bir sağlık sorunu
Statistical Analyses:
olduğu belirlendi.
SPSS 22.0 software (IBM Inc.) were used in
SONUÇ: DEHB yaygınlığı, bireyin ve de toplumun yaşam
analyses.
Descriptive statistics (means and standard
kalitesine olumsuz etkileri açısından oldukça önemli
deviations
for normally distributed variables, medians
kronik bir psikiyatrik bozukluktur. Hastalığın ortaya
1

2

3,4

5,6,7
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and inter-quartile ranges for non-normal variables) were
used to summarize data. Nominal variables between
groups were compared with chi square test. Yates and
Fisher’s corrections were used as needed.
Results
Four hundred (400) children diagnosed with
ADHD were enrolled. 73.8 % of group (n=295) were male
and 26.3% (n=105) were female. The ages of children were
not distributed normally (p=0.000) and median age of the
whole sample was 8.1 (IQR=3.8) years. There was no
statistical difference between male and females in terms of
diagnosis age (p=0.83). In terms of family size; 59 (14.8%)
families had a single child, 179(44.8%) had 2 children, 132
(33%) had 3 children, 22 (5.5%) had 4 children and 6
(1.6%) families had 5 to 7 children. Only two family(0.5%)
had twins. 231(57.8%) children were first born, 114
(28.5%) were second born and 41 (10.3) were third born in
overall group. Delivery by cesarian section was found in
180 (45.0%) children. Maternal preeclampsia and uterine
bleeding (threatened abortion) were major prenatal stress
factors and found in 7% (n=28) in overall group. Perinatal
stress factors were found in 17.3% (n=69) of children.
Prolonged labor, cord prolapsus/entanglement,
prematurity and hypoxia are reviewed as perinatal risk
factors for our study. Post natal risk factors which were
reviewed as sepsis, hypoglisemia and head trauma were
found only 9(2.3%) children.
Discussion
According to our study results, male to female
ratio was found as 2.8 in line with literature. High birth
order and large family size were shown to be associated
with ADHD symptoms. 42.2% of children have a high
birth order in our study but large family size ratio was
found low (7.1%) . For our study especially perinatal risk
factor ratios was found high(17.3%) in ADHD children. In
literatüre; threatened preterm labor, preeclampsia,
induction of labor, caesarean section and prematurity was
found to be associated with high risk for ADHD.
In
conclusion, clinical follow up of risky situations during
pregnanacy in primary health care services seem to be
very important in order to prevent enviromental risk
factors that can affect clinical manifestation of
neurodevelopmental disorders like ADHD.
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Geriatrik Evde Sağlık Hastalarının Beslenme
Durumlarının Değerlendirilmesi
Guzin Zeren Ozturk
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
Araştırma Hastanesi, İstanbul
--NO FULLTEXT AVAILABLE--

5,6,7,910

GİRİŞ: Nüfusun yaşlanması 21. yüzyılda tüm dünyada
olduğu gibi ülkemiz içinde ön plana çıkan en önemli
demografik olgulardan biridir. Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre 2016 yılında nufüsun%8,3 ünü 65 yaş üstü
bireyler oluşturmaktadır. Evde bakım hizmetinde de
hastaların çoğunluğu yaşlı olup değerlendirme yaparken
beslenme, fonksiyonel durum gibi geriatrik
değerlendirme yapılması gerekmektedir. Beslenme yaşlı
hastalarda hem mortalite hem morbiditeyi etkileyen
önemli bir faktör olduğu literatürlerde gösterilmiştir. Biz
çalışmamızda 65 yaş üstü evde bakım hastalarının
beslenme durumlarını değerlendirmeyi amaçladık
METHOD: 2016 yılı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile
Hekimliğine bağlı Evde Sağlık Ünitesinden hizmet almış
hastaların dosyaları retrospektif tarama yöntemi ile
taranarak 65 yaş üstü bireylerin beslenme durumları
değerlendirilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, Mini
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Nütrisyonel Test (MNT) skorları ve Vücut Kitle
İndeksi(VKİ) istatistik programlarına girilerek uygun
istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. P değeri ≤0,05
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: 299 hasta çalışmaya alınmış olup %66,2
(n=198)’i kadındır. Yaş ortalaması 82,21±7,79’dir (min:65;
max:104). MNT skorları ortalamaları 19,93±4,67’dur. En
fazla hasta malnütrisyon riski grubunda yer
almaktadır(n=132; %44,1). Yaş arttıkça MNT skoru
azalırken; kadınların MNT skoru erkeklerden daha iyi
olduğu saptanmıştır. Ancak yaş, cinsiyet ile MNT skorları
arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki yoktur(p<0,05).
Bu hastaların 265’inin VKI hesaplanmış olup
gruplandırılmıştır(zayıf<18; normal-18-24; kilofazlalığı 2530; obez≥30). Buna göre en fazla hasta (%46,8;n=124) obez
olan gruptaydı. MNT skorlar ile VKI arasında pozitif ilişki
saptanmış olup istatistiki olarak arasında anlamlı ilişki
mevcuttur (p<0,001).
SONUÇ: Malnütrisyon riski yaş artıkça artmaktadır. VKI
düşük olan hastalar daha çok risk altındadır. Evde bakım
hastaları başta olmak üzere birinci basamak koruyucu
hizmetler kapsamında yaşlı bireylerin beslenmelerinin
değerlendirilmesinin önemi büyüktür.
Anahtar kelimeler: geriatri, beslenme, vücud kitle indeksi

Also, negative relation between BMI and satisfaction with
life (p<0,05), and positive relation between coping with
humor and satisfaction with life (p<0,01) was
determined.
CONCLUSIONS: As a result of the study it was
concluded that in order to decrease BMI, the individuals
should increase their satisfaction with life and be more
informed about diabetes.
Keywords: blood glucose level, body mass index, humor,
satisfaction with life

Introduction
It has increased the incidence of obesity and
diabetes in the worldwide. They are associated with
pulmonary, hepatic, renal and cardiovascular
dysfunction, musculoskeletal complications and
dementia. Also, there are decrease quality of life and
increase emotional stress (Lavie et al., 2016; Twig et al.,
2016; Wott and Carels, 2010). Therefore, many scientist
spend a lot of time, energy and resources on biomolecular
studies due to the increase in obesity and diabetes. But it
is still not possible to prevent obesity and diabetes. When
all these are assessed, it is important that the illnesses and
symptoms do not only appear as a result of biological
properties, at the same time, psychosocial properties
should and must also be taken into consideration as a
[Abstract:0476]
potential cause for the appearance of the illnesses. There
The Effect of Psychological Factors on Body Mass Index is a relationship between body and mind, and
psychosocial factors can play the role to come from
and Blood Glucose Level
physical diseases (Bloch, 2001; Karl & Holland, 2015;
Berrin Çelik, Sevinç Mersin
Strain, 2017). For this reason, in this study, we have
Bilecik Şeyh Edebali University, School of Health,
examined the relation between body mass index and
Nursing Department, Bilecik
blood glucose level as predictors of diabetes and obesity
on
one side, and the success of using humor for coping
BACKGROUND: Human is an organism formed through
with
life events and life satisfaction on the other.
different activities such as respiration, circulation,
Methods
sensation, appetite, thinking and imagination, functioning
This study was conducted from May to June 2017
together. So, many illnesses and symptoms do not only
in a state university in Turkey upon 243 students and
appear as a result of biological properties, at the same
personnel living in the campus. This study was voluntary
time, psychosocial properties should and must also be
and was conducted with the permission of participants.
taken into consideration as a potential cause for the
appearance of illness, and the psychological properties of During the study, the area was designated and the
participants remained hungry for at least 8 hours were
an individual should be assessed in relation to the
invited to join. Among 243 participants that joined the
formation of symptoms and in order to cope with them.
study.
OBJECTIVE: To determine the effect of psychological
"Socio-demographic Information Form", "Coping
factors on body mass index (BMI) and blood glucose
Humor
Scale"
and "Satisfaction with Life Scale" were
level.
applied
on
the
individuals who participated in the study.
METHODS: This study was conducted on 243 individuals
After
that,
participants,
their height, weight, waist
living in a university campus in Turkey. "Sociocircumference
and
blood
glucose level were measured.
demographic Information Form", "Coping Humor Scale"
Socio-demographic Information Form: Contains
and "Satisfaction with Life Scale" were used in this study.
age, gender, existence/non-existence of diabetes in
Also, the height, weight and waist circumference of
family, physical exercise status and knowledge about
participants were measured.
diabetes symptoms of participants, as well as weight,
RESULTS: The BMI of study participants is 22,68±3,80,
their blood glucose level is 111,08±24,89, the frequency of height, waist circumference and blood glucose level of
participants measured by the researchers.
using humor to cope with stressful situations is "almost
never" and their satisfaction with life is intermediate.
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Coping Humor Scale: Contains the "Coping
Humor Scale" for conducting reliability and validity
studies developed by Martin and Lefcourt (1983) to
measure humor as a strategy for coping with stressful
situations, updated by Martin (1996) and adapted to
Turkish by Yerlikaya (2009). The scale is unidimensional
and contains 7 questions. The statements are answered vie
four choice Likert scale (1: strongly disagree, 4: strongly
agree). Total points obtainable from the scale very
between 7 and 28 and show to what extent does the
person apply humor as a strategy for coping with
stressful situations. In this study, coefficient Cronbach's
Alpha of the scale was calculated as 0.70.Life
Life Satisfaction Scale: Contains the Satisfaction
with Life Scale for conducting reliability and validity
studies developed by Diener (1985) and adapted to
Turkish by Köker (1991). The scale is unidimensional,
seven Likert type and contains 5 questions. Points
obtained from questions within the dimension were
summed up when the scale points were calculated. Total
points obtainable from the scale vary between 5 and 35.
High points indicate high satisfaction with life. In this
study, coefficient Cronbach's Alpha of the scale was
calculated as 0.85. SPSS 15.0 program was used in data
analysis.
Results
Among 243 participants that joined the study
64.6% were female and 35.4% were male. The age average
of participants is 22,94±5,96. 42.4% of participants have
diabetes in family, 23% do physical exercise and 35% are
knowledgeable about diabetes symptoms. The height
average of participants is 168,4±8,5; The weight average is
64,71±13,99; Waist size among female participants is
73,72±10,73cm and among male participants is
84,37±12,66 cm.
Average BMI for participants is 22,68±3,80, blood
glucose average is 111,08±24,89, point average of coping
humor scale is 18,92±3,68 (7-28) and point average of
satisfaction with life scale is 22,80±6,48 (5-35).
Significant relation between blood sugar level and
BMI, coping humor, satisfaction with life was not found
(p>0,05). Significant relation between BMI and coping
humor was not found (p>0,05). Significant negative
relationship was found between BMI and satisfaction
with life (r=-0,13; p<0,05). It was determined that
participants with too high body mass index have low
satisfaction with life. Significant positive relationship was
found between coping humor and satisfaction with life
(r=0,26; p<0,01). It was determined that participants with
high coping humor also have high satisfaction with life.
It was found that blood sugar level did not show
significant difference according to gender, diabetes in
family, physical exercise, knowledge of diabetes, body
mass index and risk of obesity-related illness (p>0,05).
The coping humor points of female participants
(19,51±3,23) were significantly higher comparing to the

points of male participants (17,85±4,20). Coping humor
points of participants carrying the risk of obesity-related
illness (19,17±3,42) is significantly higher comparing to
points of participants not carrying the risk of obesityrelated illness (17,50±4,74). The satisfaction with life
points of female participants (23,61±5,85) are significantly
higher comparing to the points of male participants
(21,34±7,30).
Satisfaction with life points of participants
knowledgeable about diabetes (24,38±5,33) is significantly
higher comparing to participants who are not
knowledgeable about diabetes (21,96±6,89). It was found
that Satisfaction with Life Scale did not show significant
difference according to diabetes in family, physical
exercise and risk of obesity-related illness (p>0,05).
Conclusion
This study suggests that some of the ways to
reduce body mass index are to increase the life
satisfaction of individuals and to inform them about
diabetes. By making use of these conclusions, we suggest
that planning activities that will increase individuals’ life
satisfaction level, and planning more information
programs about diabetes in order to decrease body mass
index can be effective in protecting the health of
individuals in society. Also, we think that the blood sugar
level is caused by the contents of the foods.
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However, hypotension; which occurs due to the
peripheral venous pooling as a result of sympathetic
blockage, is the most common and important
Comparison of Isotonic Saline and 6% Hydroxyethyl
complication of spinal anesthesia. Hypotension may lead
Starches in the Prevention of Spinal Induced
to several pathologies like; cerebral ischemia, myocardial
Hypotension in Elderly Patients
infarction, acute renal failure and cardiac arrest, which
İbrahim Akkoç, Sinan Uzman, Mehmet Toptaş
Healt Sciences University, Haseki Health Administration may be encountered due to tissue hypoxia. For the
and Research Center, Department of Anesthesiology and prevention of these complications, intravenous hydration
before spinal anesthesia and application of vasopressor
Reanimation, Istanbul
agents like phenylephrine and ephedrine can be used. In
this study, we aimed to compare the efficiency of isotonic
BACKGROUND: Hypotension is the most common and
NaCl and 6% HES solution as colloid, in the prevention of
most severe adverse event of spinal anesthesia (SA).
AIM: To compare volume preloading with crystalloid and hypotension after spinal anesthesia in elder patients.
colloid fluids for the prevention of hypotension related to Material and methods
After obtaining ethical approval from the ethical
SA.
committee of Haseki Training and Research Hospital, 40
MATERIALS-METHODS: Forty patients aged over 60y
patients who will undergo lower extremity, urologic or
were randomly divided into two groups. Group I (n=20)
lower abdomen surgeries, patients above 60 years of age
received isotonic saline 10 ml/kg and Group II (n=20)
and patients who were categorized as ASA 1-2 (American
received 6% hydroxyethyl starches (HES) 10 ml/kg
according to the ideal body mass in 20 minutes before the Society of Anesthesiologists) were included into our
study. Patients were randomized into two groups. Group
SA. After fluid loading, 3.5-4.5 ml 0.5% hyperbaric
1 (n:20) received %0.9 NaCL (10 ml/kg) and group 2
bupivacaine was used for SA. Mean arterial pressure
(MAP) and heart rate (HR) were recorded before and aftre (n:20) received 6% hydroxyethylstarches (HES) (10
ml/kg), 20 minutes before the application of spinal
SA over 30 min. The incidence of hypotension (<90
anesthesia. Afterwards, isotonic saline infusion was
mmHg) and bradycaria (<50 bpm) were compared
started (5 ml/kg/hour). None of the patients received
between the groups. MAP and HR were also compared
pre-medication. After the operation, non-invasive blood
before and after SA.
RESULTS: There were no significant differences between pressure, heart rate and peripheral oxygen saturation
(SpO2) measurements were evaluated, as a part of
the groups with respect to demographic characteristics,
standard anesthesia monitorization. Patients systolic,
sensorial block height, incidences of hypotension and
diastolic and average blood pressures, heart rates and
bradycardia. The incidence of hypotension was 15% and
SpO2 values were evaluated before the intravenous fluid
10% in Groups I and II respectively. Hypotension was
treated successfuly with a single dose of 5 mg ephedrine. loading, right after intravenous fluid loading and 1,3,5,10,
20 and 30 minutes after the induction of spinal anesthesia.
Three patients (15%) in Group I and one patient (5%) in
Spinal anesthesia was administered by a 22 G numbered
Group II had bradycardia which resolved with a single
Quincke needle, between L3-L4 or L4-L5 intervertabral
dose of 0.5 mg intravenous atropine. There were no
space. After free flow of cerebrospinal fluid was observed,
significant differences in the MAP and HR between the
3.5 - 4.5 mL %0.5 hyperbaric bupivacain (17.5-22.5 mg)
groups.
was injected to the subarachnoidal space. Sensational
CONCLUSION: We found that there was no significant
block height was evaluated by pinprick test as
difference between isotonic saline and 6% HES in regard
dermatomal height, with 2 minute intervals.
to prevention of spinal anesthesia induced hypotension.
Although there was no control group, we can speculated Measurement of the sistolic pressure below 90 mmHg
was accepted as hypotension and was treated with 5 mg
that volume preloading with crystalloid or colloid fluids
IV ephedrine. Measurement of the heart rate below 50
before the SA is useful.
beat/minute was accepted as bradycardia and treated
Keywords: spinal anesthesia, hypotension, bradycardia
with 0.5 mg IV atropine.
Results
Introduction
No difference was detected among groups in
Surgical and anesthesia management is more
terms
of
age, sex, ASA score, and maximal sensational
complicated and difficult in elderly patients, when
compared with younger patients. In elder patients, it has block height and hypotension and bradycardia frequency.
(Table 1) Hypotension was observed in 3 patients in
been emphasized that, using regional anesthesia with or
without general anesthesia is beneficial because it lowers group 1 (15%) and 2 patients in group 2 (10%).
Hypotension was treated with single dose ephedrine (5
the sympathetic activation and post-operative mortality
mg iv) in every patient. Bradycardia was encountered in 3
rates. Spinal anesthesia is successful and safe method
which has been widely used in lower abdomen, inguinal, (%15) patients in group 1 and in 1 (5%) patient in group 2.
urogenital, rectal and lower extremity surgeries.
[Abstract:0477]
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Single dose 0.5 mg atropine administration was sufficient
for bradycardia treatment.
Discussion
The frequency of hypotension due to spinal
anesthesia in the literature is reported between 5% and
60%. One of the most important reasons for this difference
is the different definitions of hypotension. Various studies
have described hypotension, such as systolic blood
pressure below 90mmHg, 20-30% decrease in systolic
blood pressure, coexistence of both, or mean arterial
pressure below 60 mmHg. However, when blood
pressure measurements are made, the characteristics of
the patient population, such as the measurement
technique (invasive or noninvasive), the presence of
comorbidities such as hypertension, diabetes mellitus,
and pregnancy, may also be attributed to differences in
the frequency of hypotension. Carpenter et al. found the
frequency of hypotension to be 33% in 952 patients who
underwent spinal anesthesia without preloading,
Critchley et al. reported the incidence of hypotension due
to spinal anesthesia to be 70% in elderly patients. Sharma
et al. compared 500ml. 6% HES and 1000 ml. Ringer
Lactate solutions to prevent hypotension due to spinal
anesthesia. They found hypotension in 11 (52%) of 21
patients given Ringer Lactate and 3 (16%) of 19 patients
given 6% HES. In our study, we found that the frequency
of hypotension was 15% in the colloid group and 10% in
the crystalloid group. We observed no significant
difference in the frequency of hypotension among the two
groups. Although there is no definite conclusion between
the results obtained by preloading with crystalloid and
colloid fluids before spinal anesthesia are more useful, the
preloading with crystalloids or colloids to prevent of the
hypotension associated with spinal anesthesia is still the
most frequently used method. The presence of sensory
block height at T6 and above poses is a risk for
hypotension. In our study, the height of sensory block
was not above T10 in any patient. Tomoko et al.
compared HES and Ringer Lactate solutions in cesarean
operations for the prevention of hypotension due to
spinal anesthesia. They evaluated the incidence of
hypotension and the need for ephedrine in both groups
and found no significant difference between the two
groups. In another study by Murray et al. was performed
in patients who underwent spinal anesthesia. They
preloaded patients with 2000 ml. Ringer lactate and 1000
ml. HES. They did not detect a significant difference
between the two groups in terms of the incidence of
hypotension. Similarly, we found no difference between
colloid and crystalloid groups in terms of hypotension
incidence and ephedrine requirement. The results of our
study showed that although there is no difference
between colloid and crystalloid preloading in terms of the
frequency of hypotension, colloids may be preferred
because of the minimal blood pressure decreases
compared to crystalloids.

[Abstract:0478]
The evaluation of violence against health workers from
the patients' and their companions' point of view
Alida Ataç Güler, Işık Gönenç, Emine Zeynep Tuzcular
Vural, Hilal Özkaya
Family Medicine, Haydarpaşa Numune Education and
Research Hospital, The University of Health Sciences,
Istanbul, Turkey
AIM: In this study we aimed to inquire the causes of
increasing violence against health providers from patients
or their companions’ point of view and to make some
suggestions.
METHODS: Our study is performed with a questionnaire
and carried out with 301 patients or companions who
applied to family medicine outpatient clinics between 10
August-10 September 2017 meeting the inclusion criteria.
Descriptive data were evaluated using numbers,
frequencies, percentages, means and standard deviations.
The relation between grouped variables were analyzed
with chi-square and Fisher’s exact tests using SPSS.
p<0.05 is accepted as the value of statistical significance.
RESULTS: The mean age of our participants was
41,83±17,70 years and 61.5% were female and 51.2% were
graduated from a university. 46,8% of the participants
expressed that they shout and insult in case of
uncontrolled anger, 14% noted that they applied violence
to health providers at least once and 92.9% of those were
verbal abuse. Health providers did not lodge a complaint
in 83,7% of these cases, most of the disputes happened in
emergency and family medicine departments with rates
of 46,5% and 20,9% respectively; doctors and nurses were
the riskiest profession groups to face violence and most of
the violence cases were in public hospitals (88.1%). For
89,7% of the participants, the punishments after violence
cases were insufficient but 42.2% of them had no
information about penalties and sanctions that may be
imposed in case of violence.
CONCLUSION: The rate of violence against health
professionals cannot be underestimated. The worst part is
that violence is considered as a way of seeking justice and
unfortunately after these cases people can remain
indifferent even to the death of health providers. Most of
the health care providers don’t lodge a complaint after the
case of violence.
Keywords: patient, workplace, health care, violence
Amaç
Şiddet kavramı tüm dünya ülkelerinde olduğu
gibi ülkemizde de sık karşılaşılan önemi
azımsanmayacak, ciddi bir sorun olarak karşımızdadır.
Son yıllarda sağlık çalışanlarına karşı şiddet
ülkemizde ve dünyada giderek artmakta ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından bir halk sağlığı sorunu olarak
tanımlanmaktadır (1). Çalışmamızda sağlık çalışanlarına
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uygulanan şiddetin uygulayıcısı olduğunu
düşündüğümüz hastalar ve yakınlarının; sağlık çalışanları
ile ilgili düşüncelerini, onları şiddete iten etmenleri ve
şiddetin önüne geçmek amacıyla önerilerde bulunmayı
amaçladık.
Yöntem
Çalışmamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği
Polikliniğine 10 Ağustos 2017-10 Eylül 2017 tarihleri
arasında başvuran çalışmaya dahil olma kriterlerini
karşılayan 301 kişiden oluşan hasta ve hasta yakını ile yüz
yüze anket görüşmesi ile yapıldı. İstatistiksel olarak elde
edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz
edildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistiksel yöntemlerden sayı, yüzde, ortalama, standart
sapma kullanıldı. Gruplu değişkenler arasındaki ilişki kikare ve Fisher’s exact testleri ile analiz edildi. İstatistiksel
anlamlılık değeri p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular
Katılımcılarımızın yaş ortalaması 41,83±17,70 yıl
olup %61,5’i kadın, %51,2’si üniversite mezunuydu.
Katılımcıların %46,8’i sinirini kontrol edemediği
durumlarda karşısındakine sözlü olarak bağırıp hakaret
ettiğini, %14’ü ise şimdiye kadar bir sağlık çalışanına
şiddet uyguladığını (Tablo 1’de özetlenmiştir) ifade
ederken bu şiddetin %92,9’u sözel şiddetti. Sağlık
çalışanlarının ise bu olayların %83,7’sinde şikayetçi
olmadığı, en çok tartışma yaşanılan bölümlerin hasta
yoğunluğunun fazla olduğu, %46,5 ile acil servisler ve
%20,9 ile aile hekimliği birimleri olduğu ve en sık
doktorlar ve hemşirelere şiddet uygulandığı, şiddetin en
sık sağlık sektörünün büyük oranda yükünü çeken
(%88,1) devlet hastanelerinde yaşandığı görüldü.
Katılımcıların %89,7’si şiddet olaylarından sonra verilen
cezaları yetersiz bulmaktaydı ancak %42,2’sinin şiddet
uygulaması halinde alabileceği ceza ve yaptırımlar
hakkında bilgisi yoktu. Katılımcılardan daha önce sağlık
çalışanları hakkında şikayette bulunmuş olanlardan
sadece %34,9’ u şikayeti hakkında geri bildirim almıştı.
Katılımcıları bir sağlık kuruluşunda en çok kalabalık,
muayene sırasının haksızca başkasına verilmesi ve
muhatap alınmamak kızdırmaktaydı. Katılımcılarımızın
%3,3’ü müdahaleye rağmen kurtarılamayan hastaları için
müdahaleyi yapan doktorun dövülüp öldürülmesi
gerektiği fikrine kesinlikle katılırken, %1’i kısmen
katılıyordu. Katılımcılarımızın bir sağlık çalışanının
şiddet sonucu ölümü haberini duyduklarında ilk
tepkileri; %83,7’sinde “hiçbir sağlık çalışanı bunu hak
etmez”, %11’inde “yazık oldu derim”, %5’inde “bu tür
haberler beni ilgilendirmiyor”, %0,3’ünde “hak ediyorlar
derim” şeklindeydi.
Katılımcılarımızı sağlık çalışanlarına karşı
şiddetten vazgeçiren en sık iki neden %61,5’inde şiddeti
kendilerine yakıştıramamaları ve %24,3’ünde
vicdanlarıydı. Sağlık kuruluşlarında beklerken en çok
rahatlatan en sık üç neden; randevu saatinden uzun

beklemeyeceğini bilmek, tetkiklerin hızlı sonuçlanması ve
konforlu bekleme salonlarıydı. Katılımcıların %32,6’sı
doktorların hasta ve hasta yakınları ile yeterli iletişim
kurmadığını düşünmekteydi. Şiddet olaylarından sonra
katılımcıların sadece %23,8’i özür dilemişken %35,7’si hiç
pişman olmadığını ifade etmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların sağlık çalışanına şiddet uygulama
durumları

Şimdiye
Kadar
Sağlık
Çalışanına
Şiddet
Uygulama
Durumu
Şimdiye
Kadar
Uygulanan
Şiddet
Türü

Gruplar

Frekans(n)

Yüzde (%)

Evet

42

14,0

Hayır

259

86,0

301

100

Sözel

39

92,9

Psikolojik

2

4,8

Birden
Fazlası

1

2,4

Toplam

42

100,0

Katılımcılarımızın şu ana kadar bir sağlık çalışanı
ile tartışma yaşama durumları ile anne-baba olmaları,
mesleksel farklılıkları, iyi alışkanlıklarının olması ve
doktorlar hakkında sahip oldukları fikirler arasında
anlamlı bir ilişki saptanmamış olup her iki cinsin de
istatistiksel düzeyde anlamlı olarak karşılarındaki sağlık
çalışanının hemcinsi olduğu durumda daha rahat şiddet
uygulayacağını belirtmesi çalışmamızın dikkat çekici
bulgularındandır (p=0,001).
Tartışma
Bizim çalışmamızda olduğu gibi ülkemiz ve
dünyada yapılmış diğer çalışmalarda da sağlık
çalışanlarına yönelik sözel şiddet oranı daha yüksek
bulunmuştur (2-4), muhtemelen sözel şiddetin sağlık
çalışanlarınca kanıksanmış ve ne yazık ki işin bir parçası
olarak görülmesinden ötürü sözel şiddet hasta ve hasta
yakınlarınca daha rahat uygulanmaktaydı. Çalışmamızda
olduğu gibi yapılan diğer çalışmalarda da muhtemelen
hasta sayısının yüksek olduğu, başvuran hasta ve hasta
yakınlarının mevcut durumları sebebiyle
tahammüllerinin düşük olduğu, personel sayısının kimi
zaman görece yetersiz olduğu acil servisler tartışma
yaşanılan bölümler arasında ilk sırayı almaktaydı (2,4,5).
Katılımcıların %32,6’sı doktorların hasta ve hasta
yakınları ile yeterli iletişim kurmadığını düşünmekteydi
ve yapılan diğer çalışmalarda da iletişim sorunları dikkat
çekmekteydi (2,6).
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Sonuç
Çalışmamızda sağlık çalışanları içerisinde en sık
doktorlar sonrasında ise hemşirelerin mağdur olduğu, en
sık devlet hastaneleri ve acil servislerde şiddetin sahne
bulduğu, en çok yaşanan şiddet türünün sözel şiddet
olduğu, sağlık çalışanlarının yaşanan olaylar sonrasında
şikayetçi olmakta çok eksik kaldığı, şiddet olayları
sonrasında verilen cezaların hasta ve yakınlarınca yetersiz
bulunduğu, kalabalık, muayene sırasının haksızca
başkasına verilmesi ve muhatap alınmamanın hasta ve
yakınlarını en çok sinirlendirip üzen nedenler olduğu,
müdahaleye rağmen kurtarılamayan hasta için doktorun
dövülüp, öldürülmesi fikrine kesinlikle ve kısmen
katılanların oransal olarak az gibi görünse de yaklaşık her
yüz kişiden dördünün buna katıldığını yani hiç
azımsanmayacak bir riskle karşı karşıya olduğumuzu
gördük. Hasta ve hasta yakınları ile doktorların
muhtemelen imkansızlıklar, zaman ve çalışma şartları
sebebiyle iletişim problemleri olduğunu izledik.
Bunlardan yola çıkarak şiddet olaylarının sık yaşandığı
yerlerde güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde
arttırılması gerektiği, şiddetin sağlık çalışanlarınca
kanıksanmasına izin verilmemesi gerektiği ve şikayet
etme oranlarının arttırılması için yeterli teşvik ve desteğin
verilmesi gerektiği, şiddet uygulama yoluna giden
saldırganların toplum vicdanını rahatlatacak hukuka
uygun en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği, şiddet
olaylarının önüne geçmek için hasta ve hasta yakınlarını
rahatlatacak yeterli, donanımlı personelin sağlanması
gerektiği ve içinde sağlık çalışanının ölümünü isteyecek
kadar korkutucu duygular barındıran bir topluluğun
olduğunu bilerek onlara karşı alınabilecek tüm önlemlerin
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İnmeli olguların üçte ikisi, fonksiyonları zayıflatan kronik
nörolojik defisitlerle sonuçlanır. Hemiparezik yürüyüş
esnasında artmış enerji ihtiyacı hastaların hareket etme
isteğini azaltarak kardiyovasküler kapasitede düşüş,
kullanmama atrofisi ve güçsüzlüğü kolaylaştırır. Bu
araştırmadaki amacımız; vücut ağırlıklarının kısmi
desteği ile hemiparezik hastalara yürüme bandı üzerinde
yürüme rehabilitasyonu uygulayarak, bu programın
fonksiyonel son duruma olan etkisini araştırmaktır.
2002-2003 yılları arasında sürdürülen kesitsel prospektif
self-kontrol klinik araştırmamızda hastalık süreleri 3-24
ay olan 20 inmeli hasta alındı. Standart geleneksel
rehabilitasyon programı uygulanmış olan tüm hastalara 6
hafta, haftada 5 gün, günde 20 dk boyunca yürüme bandı
üzerinde vücut ağırlığının kısmi desteği ile yürüme
rehabilitasyonu uygulandı.
Tedavi öncesi ve sonrası olguların Fonksiyonel
Bağımsızlık Ölçeği (p=0,001), Brunnstrom evre (p=0,008),
yürüme hızı (p=0,000) ve endurans (p=0,000) değerleri
arasındaki gelişme anlamlı saptandı. Adapted Patient
Evaluation and Conference System’in Fonksiyonel
ambulasyon seviye (p=0,002), yatak içi dönme ve yatar
halden oturur hale geçme bölümleri arasında anlamlı
ilerleme gösterildi (p=0,001). Rivermead motor
değerlendirme’nin gross fonksiyonlarından altı, bacakgövde fonksiyonlarından ise dört alt bölümde ilerleme
saptandı (p<0,05). Endurans kazancı ile boy, fonksiyonel
bağımsızlık ölçümü kazancı ve yürüme hızı kazancı
arasında korelasyon saptandı. Endurans ve fonksiyonel
bağımsızlık ölçümü kazancı ile hastalık süresi arasında ise
ters korelasyon saptandı.
Sonuçta; kısmi vücut ağrılığı desteği ile yürüme bandı
üzerinde uygulanan yürüme rehabilitasyonunun
geleneksel rehabilitasyon yöntemlerini tamamlayıcı ve
hemiparezik hastaların fonksiyonel son durumları
üzerine pozitif etkili olduğu kanısına varıldı.
Anahtar kelimeler: ağırlık destekli yürüme bandı
çalışması, yürüme rehabilitasyonu, inme
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hastalığından sonra en sık ikinci ölüm sebebi olarak yer
almaktadır (1). İnme sonrası etkilenen yürüme fonksiyonu
uzun dönem engellilik ve sağlık harcamalarına büyük
katkı sağlamaktadır. Fonksiyonel disabiliteye sebep olan
nörolojik sonuçlardan en sık olanı hemiparezidir.
Hemiparezik hastalardaki rehabilitasyon
amaçlarından biri yürüyüşün yeniden
yapılandırılmasıdır. Yürümeye yönelik başvurulan
geleneksel yöntemler içerisinde; 1) Ortez, yürümeye
yardımcı cihaz ve terapisin fiziksel desteği; 2) Sinerjistik
hareketlerin kullanımı ile Brunnstrom tekniği; 3) Spiral ve
diagonal hareketlerin kullanımı ile Proprioseptif
Nöromüsküler Fasilitasyon tekniği ve 4) Refleks inhibitör
hareketlerin kullanımı ile nöro-gelişimsel tedaviler yer
almaktadır (2). Bu metodlar komleks olup, yürüme
çalışmasını da yeterince vurgulamamaktadır. Bununla
birlikte, inme sonrası etkilenen yürüme fonksiyonun
yeniden kazanılması açısından üstünlüğü bildirilen bir
geleneksel yöntem henüz yoktur (3).
“Yürümeyi en iyi geliştiren yöntem, yürümenin
kendisidir” bakış açısını yansıtan motor öğrenmenin
güncel konsepti, göreve özgü tekrarlayıcı egzersizi
vurgulamaktadır. İnme sonrası yürüme
rehabilitasyonunda, göreve özgü tekrarlayıcı tedaviler
açısından, vücut ağırlığının kısmi desteği (VAKD) ile
yürüme bandı egzersizleri bir örnek oluşturmaktadır (2).
Yürüme bandı egzersizleri, serebellum-orta beyin
devrelerini işe dahil ederek nöral plastisiteye katkıda
bulunmaktadır (4). Sistem; yürüme bandı, etkilenmiş
denge refleksini kompanse eden bir tulum ve vücut
ağrılığını destekleyen bir düzenekten oluşmaktadır.
Yürüme bandı üzerindeki hastanın hareketlerine yardımcı
olmak için iki uygulayıcıya ihtiyaç vardır. Yürüme
işlevine spesifik bir uygulama olarak bu yöntemin tercih
edilme sebepleri arasında; yürüme döngüsünün
kontrollü, tekrarlayıcı ve düşme riskinden uzak
çalıştırılmasıdır. Bununla birlikte, hemiparetik hastaların
kardiovasküler fonksiyonlarının gelişmesine de
yardımcıdır (5).
Bu araştırmada amaç, hemiparezik hastalarda
VAKD ile yürüme bandı üzerinde yürüme
rehabilitasyonunun hastaların fonksiyonel son
durumlarına olan etkinliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem
Araştırmamıza, 2002- 2003 yılları arasında Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
polikliniğine serebrovaksüler olay (SVO) sonrası gelişmiş
hemiparezi tanısıyla başvuran, dahil edilme ve dışlama
kriterlerini karşılayan 20 hasta dahil edildi. Araştırmamız,
üniversitemiz bünyesinde kurulan etik kuruldan onay
alınarak gerçekleştirildi. Tüm hastalar, bilgilendirilmiş
onam formunu okuyup imzalayarak gönüllü olarak
çalışmamıza katıldılar.
Manyetik rezonans ve/veya klinik tabloya
dayandırılmış SVO’ya ikincil gelişen inme hikayesi,
hastalık süresi 3- 24 ay aralığında, kardiyovasküler açıdan

stabil, tedaviye katılımı sağlayacak yeterli biliş düzeyi
(Mini Mental Durum İnceleme Testi (MMDİT) > 20) (6),
yardımla veya yardımsız ayağa kalkabilme yeteneği (7),
asimetrik yürüme paterni, en az 6 m yürüyebilme
yeteneği (ortez, kanadiyen, tripod benzeri yardımcı alet
kullanımı ile veya altesiz) olan hastalar araştırmaya dahil
edildi (8-10).
Semptomatik konjestif kalp yetmezliği, stabil
olmayan anjina pektoris, aritmi, periferik arteriyel oklüzif
veya vasküler hastalık, iki nokta emirlerini takip
edemeyen global veya major kavrama afazi, demans
(MMDİT< 20), şiddetli kognitif veya kommunikatif
bozukluk, tedavi edilemeyen yeni major depresyon,
yürümeyi zayıflatan nörolojik veya ortopedik hastalık,
obezite, düşük dereceli yürüme bandı aerobik egzersiz
programına katılımı sınırlayan kontrol edilememiş diabet
( kan glukoz düzeyi > 250 mg/dl) varlığı olan hastalar
araştırma dışı bırakıldı (10).
Kriterleri karşılayan 20 hasta, tedavi öncesi ve
sonrası ilk yazar tarafından değerlendirildi. Hastaların
demografik verileri, hastalık süreleri, hemiparezik taraf,
inme etiyolojisi, hastalıktan doğan komplikasyonlar,
yürüme için kullandıkları yardımcı aletler ve ortezler
kaydedildi. Hastaların bilişsel fonksiyonları MMDİT (6),
günlük yaşam aktiviteleri ve bağımlılığın
değerlendirilmesi Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ)
(11), yürüme hızı 20 m (10 m ileri ve geri dönüş) yürüme
testi (12), yürüme enduransı altı dk yürüme ile (13)
saptandı. Ambulasyon kategorileri Massachusetts General
Hospital tarafından geliştirilen fonksiyonel ambulasyon
sınıflandırmasına (FAS) (14), Spastisite Modifiye
Ashworth skalası (14), etkilenen tarafta el, üst ekstremite
ve alt ekstremite nörofizyolojik iyileşme evreleri
Brunnstrom evreleme (14,15), oturma dengesi, yatak içi
dönme, yatar halden oturur hale geçme Adapted Patient
Evaluation and Conference System (APECS)
değerlendirme formu (16), motor fonksiyonların
değerlendirilmesi ise Rivermead Motor Değerlendirme
Ölçeğinin gros fonksiyonlar, bacak ve gövde
fonksiyonları alt ölçekleri ile gerçekleştirildi (12, 14).
Hastaların yürüme yetenekleri 15 m mesafe üzerinde
gözlenerek FAS’ne bağlı olarak derecelendirildi (10, 14).
Rehabilitason Protokolü
Maksimum fonksiyon sağlayabilmek için tüm
hastalara çalışma öncesi standart geleneksel
rehabilitasyon programı uygulandı. Hastalara altı hafta
boyunca, haftada beş gün, günde 20 dk süre ile yürüme
bandı üzerinde VAKD yürüme rehabilitasyonu
uygulandı. Her çalışma seansının 10. dakikasında yürüme
bandı üzerine sandalye konarak beş dk’lık istirahat arası
verildi. Bunun dışında ilave istirahat araları hastanın
isteği üzerine veya yürüme instabilitesi gözlendiğinde
verildi (8). Hastalar çalışma periyotları boyunca kan
basıncı ve kalp hızı açısından monitorize edildi. Hafif baş
ağrısı, konfüzyon veya dispne yakınması, angina
başlangıcı, aşırı kan basıncı değişiklikleri (sistolik kan
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basıncının 190 mmHg üzerinde, diastolik kan basıncının
110 mmHg üzerinde olması) ve uygunsuz bradikardi
(kalp hızında dakikada 10 vuruştan daha fazla düşme)
saptanması durumunda çalışmaya ara verildi (17).
Yürüme bandındaki çalışma; % 0 eğim, 0,8 km/h
yürüme hızı ile başlandı. Çalışmamızda yürüme
gözlemsel olarak değerlendirildi. Hastaların parezik
ekstremite üzerinde diz bükülmeden ağırlığını
destekleyebilmesi ile birlikte bir miktar tutarlı, simetrik
adım uzunluğu, ritim ve ayak geçişi sağlanması
durumunda uygun bir yürüme tekniğine kavuştuğu
düşünüldü. Hastanın üç çalışma seansının ikisinde aynı
hızda 5 dakika üzerinde yürüyebilmesi durumunda
yeterli enduransın ortaya çıktığı varsayılarak, bir sonraki
çalışma seansı esnasında hız bir üst seviyeye arttırıldı.
Çalışmanın son haftası boyunca, VAKD ortadan
kaldırılarak tulumla destekli olarak yürümesi literatürde
uygulandığı gibi sağlandı (18). Hastada uygun adımlama
ve denge başarıldıktan sonra 0,1 km/h’lik artışlarla
devam edildi (7, 8). Yürüme bandındaki hız aralığ 0,8- 2,2
arasında değişim gösterdi. Çalışma esnasında ihtiyaç
duyan hastaların yürüme bandının paralel barına
tutunmasına izin verildi.

Vücut Ağrılığı Destekli Sistem Yardımcı Gereçleri
Trimline 3300 Belt model yürüme bandı kullanıldı.
Rehabilitasyon periyodları esnasında hastalara her birinin
ölçüsüne uygun olarak hazırlanmış, her iki üst
ekstremiteyi serbest bırakan, pelvis ve gövdeyi tüm
yönlerden saran bir tulum tasarlandı ve giydirildi (7, 10).
Literatürdeki araştırmalar dikkate alınarak hazırlanan
iskele benzeri bir düzenek (Resim 1) (7) vasıtasıyla hastanın
vücut ağırlığı hemiparezik tarafta kısımi olarak azaltılarak
desteklendi. Düzenek, yürüme bandı etrafına yerleştirilen
dayanıklı bir metalden oluşturulmuş yaklaşık 250 kg
ağırlık taşıyabilecek bir iskeleden oluşmakta idi. İskele
üzerinde asılı iki calaskar ve uçunda çengel bulunan
zincir yapılar yardımıyla her iki omuz hizasındaki
askılarında çelik halkalar bulunan tulum sayesinde
hemiparezik vücut yarısının ağırlığı isteğimiz
doğrultusunda hafifletildi. Calaskar sisteminden dolayı
ağırlık, kontrolümüz dışında değiştirilemeyen sabit bir
düzende idi. Visuel feedback yönteminden yola çıkarak
düzeneğin ve içerisinde bulunan yürüme bandının tam
karşısına, hastaların kendilerini izleyerek hareket ve
postür kontrollerini sağlayabilmeleri için bir boy aynası
yerleştirildi.

Resim 1. Vücut Ağırlığının Kısmi Desteği ile Yürüme Bandı Üzerinde Yürüme Eğitimi
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Yürüme bandındaki rehabilitasyon çalışması bir
fiziyatrist ve bir yardımcı olmak üzere iki kişi tarafından
gerçekleştirildi. Yardımcıya destek vereceği konular
hakkında bilgilendirme yapıldı. Rehabilitasyon süresince
uygulayıcılardan biri, hastanın arkasında yer alarak,
gövdenin uygun vertikal duruşu, kalça ve gövde
ekstansiyonunu sağlama, basan ekstremite üzerine ağırlık
aktarımı, hastanın tulum içinde oturmasını önledi.
Hastanın tulum içinde oturması engellenerek, etkilenen
ekstremiteye yük aktarımını sağlandı ve kalçanın sürekli
fleksiyonuna engel olundu. İkinci uygulayıcı hastanın
parezik tarafında oturdu ve alt ekstremiteye pozisyon
vererek salınım ve basma fazında ekstremitenin kontrolü
ve uygun adımlamaya yardımcı oldu. Etkilenen
ekstremitenin salınımı ve sonrasında ilk olarak topuğun
temas etmesi sağlandı, dizin hiperekstensiyonunu
engellendi ve adımların simetrisi kontrol edildi (Resim 1)
(2).
Analiz
Yürüme rehabilitasyonu sonuçlarına olan etkileri
incelenmek amacıyla olgular cinsiyet (kadın ve erkek), yaş
(40 yaş altı ve üstü), tutulan vücut yarısı (sağ ve sol),
etiyoloji (iskemik ve hemorajik), hastalık süresi (akut
grup; 3-23 ay ve kronik grup; ≥24 ay), vücut kitle indeksi
(˂25 ve ≥25), yardımcı alet kullanımı (birinci grup;
kanedyen veya yardımcı alet kullanmadan yürüyenler ve
ikinci grup; yürüteç veya tripod kullananlar), FAS’leri
(bağımlı grup; FAS II veya III ve bağımsız grup; FAS IV
veya V), FBÖ’leri (bağımlı grup; ≤ 90 puan ve bağımsız
grup; ≥91 puan), modifiye Ashworth spastisite düzeyleri
(birinci grup; 0, I, II ve ikinci grup; III, IV, V), Brunnstrum
evreleri (birinci grup; I, II, III ve ikinci grup; IV, V, VI)
açısından ikişer gruba ayrıldı.
İstatistiksel analiz
Verilerin istatistiksel değerlendirmeleri SPSS for
Windows paket programında yapıldı. Yaş, hastalık süresi,
VKİ gibi karekteristik özellikleri üzerinde deskriptif
testler yapıldı. Hastaların tedavi öncesi (TÖ) ve tedavi
sonrası (TS) değerleri arasındaki gelişme bağımlı
gruplarda nonparametrik Wilcoxon testi ile
değerlendirildi. Rivermead motor değerlendirmenin her
bir bölümü, fonksiyonel bağımsızlık ölçüm alt grupları,
Brunnstrom ve spastisite değerlendirmeleri TÖ ve TS
bağımlı gruplarda McNemar testi ile incelendi. Cinsiyet,
yaş, tutulan vücut yarısı, etyoloji, hastalık süresi gibi iki
gruba ayrılan durumlarda bağımsız gruplarda
nonparametrik Mann -Whitney U testi yapıldı. One- Way
ANOVA testi yardımcı alet kullanım düzeyi ve FBÖ
değeri arasında ilişkiyi araştırmak için kullanıldı. Kappa
testi TÖ ve TS yardımcı alet kullanım düzeyleri
arasındaki değişimi incelemek amacıyla kullanıldı.
Spearman korelasyon testi yaş, kilo, boy, VKİ, hastalık
süresi, FBÖ, yürüme hızı ve endurans parametreleri
arasında uygulandı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0.05
olarak kabul edildi.

Bulgular
Prospektif self-kontrol klinik araştırmamızda,
kabul edilme kriterlerine uygun ve gönüllü olarak katılan
20 hasta değerlendirildi. Olguların yaşları 16-75 arasında
olup, ortalama yaş 49,25 ± 14,56 idi. Hastaların ortalama
kiloları 70,25 ± 13,51, boyları 1,67 ± 0,09, vücut kitle
indeksleri 25,11±4,26 olarak saptandı. Olguların inme
olayından yürüme bandı çalışmasına alınana kadar geçen
süreleri kaydedilerek hastalık süreleri 3-24 ay aralığında
ve ortalama 12,40 ± 9,99 olarak saptandı. Yedi (%35)
hastada konuşma problemi, on (%50) hastada duyu
bozukluğu ve dokuz (%45) hastada görme alanı problemi
saptandı. Bir (%5) hastada sfinkter problemi mevcuttu.
Hastalardan yedisinde (%35) genu rekurvatum, dördünde
(%20) bükük diz ve üçünde (%15) tutuk diz yürüyüşü
şeklinde hemiparezik diz paternleri gözlemlendi.
Hastaların MMDİT sonuçları kabul edilme kriterlerine
uygun olarak 20-30 puan aralığında ortalama 24,95 ± 3,87
idi. Çalışma süresince yürüme bandı üzerinde egzersizler
her hasta tarafından tamamlandı, fakat çoğu zaman
yorgunluğa bağlı ara isteğine katılımcı ile birlikte karar
verildi. Tedavi öncesi ve sonrası olguların ortalama FBÖ
puanları, yürüme hızı ve endurans değerleri arasında
istatistiksel açıdan anlamlı gelişme saptandı (Tablo 1).
Tablo 1. Tedavi öncesi ve sonrası FBÖ, endurans ve
yürüme hızı değerleri
MinOrtalama ±
N
p
Max
SD
94,60 ±
FBÖ TÖ
20 66-120
15,84
0,001
105,25 ±
FBÖ TS
20 78-120
9,91
Endurans
89,15 ±
20 16-24
TÖ
80,52
0,000
Endurans
140,85 ±
20 44-36
TS
83,01
Yürüme hızı
0,0420
0,30 ± 0,24
TÖ
0,80
0,000
Yürüme hızı
0,0820
0,42 ± 0,24
TS
0,91
Wilcoxon Signed Ranks Test, p < 0,005,
TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, SD: Standart
deviasyon
Hastaların 13’ü (% 65) erkek, yedisi (% 35)
kadın idi. Erkek hastalarda TÖ ve TS yürüme hızı
kadınlardan daha yüksek saptanmasına karşın
istatistiksel açıdan anlamlı değildi. Tedavi öncesi ve
sonrası yapılan değerlendirme parametrelerinden
cinsiyet açısından sadece yürüme hızı gelişimi
erkeklerde (0,15 ± 0,08 sn) kadınlara (0,07 ± 0,08 sn)
nazaran istatistiksel açıdan daha yüksek saptandı (p=
0,026). Kırk yaş altında altı ve 40 ve üstü 14 hasta
saptandı. Hastaların 11’i (% 55 ) sağ hemiparezik,
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dokuzu (% 45 ) sol hemiparezik idi. İnme etiyolojisi
açısından; 16 (%80) olgu serebral infarkt, dört (%20) olgu
ise serebral hemoraji olarak belirlendi. İskemik grubun
tedavi sonrası endurans değerleri ve enduransın gelişimi
açısından (sırasıyla; 157,38 ± 83,99 m ve 59,25 ± 33,17 m)
hemorajik gruptan (sırasıyla; 74,75 ± 32,96 m ve 21,50 ±
21,70 m) istatistiksel açıdan daha yüksek değerler
saptandı (p<0,05). Hastalık süresi açısından akut grupta
12, kronik grupta sekiz hasta yer aldı. Kronik grubunda
tedavi öncesi FBÖ skoru, tedavi öncesi endurans ve
yürüme hızı değer ortalamaları istatistiksel olarak daha
yüksek saptanırken, akut hasta grubunda FBÖ gelişimi
istatistiksel olarak daha yüksek saptandı (Tablo 2).
Tablo 2. Hastalık süresinin FBÖ, yürüme hızı ve
endurans değerlerine etkisi
Hastalık
Ortalama
N
P
süresi
± SD
50,58 ±
12
Endurans
Akut
38,99
TÖ
0,037
147,00 ±
(m)
Kronik
8
94,00
Yürüme
Akut
12 0,19 ± 0,16
hızı TÖ
0,017
Kronik
8
0,46 ± 0,25
(m/sn)
87,42 ±
Akut
12
11,46
FBÖ TÖ
0,008
105,38 ±
Kronik
8
15,92
Akut
12 17,08 ± 8,01
FBÖ
0,000
gelişimi
Kronik
8
1,00 ± 2,14

Hastaların TÖ ve TS FBÖ skorları anlamlı bir
ilerleme gösterdi (Tablo 1). FBÖ’nün bölümlerinden;
bakım (p= 0,002), transfer (p= 0,003), iletişim (p= 0,038),
ve hareket (p= 0,001) fonksiyonlarında istatistiksel açıdan
anlamlı bir ilerleme saptanırken, sfinkter kontrolü ve
sosyal durumda anlamlı fark saptanmadı. Bağımsız
grubun tedavi sonrası FBÖ skoru, tedavi öncesi yürüme
hızı ve endurans değerleri (sırasıyla; 109,07± 7,22, 0,36 ±
0,25ve 111,28 ± 86,75) bağımlı gruba (sırasıyla; 96,33 ±
10,09; 0,14 ± 0,10 ve 37,5 ± 22,30) nazaran istatistiksel
olarak anlamlı yüksek saptandı (p<0,05). Bağımlı grupta;
FBÖ gelişimi, yürüme hızı gelişimi ve endurans gelişimi
(sırasıyla; 21,00 ± 8,10, 0,20 ± 0,05 ve 72,17 ± 20,76)
bağımsız gruba (sırasıyla; 6,21 ± 7,51, 0,09 ± 0,07 ve 42,93
± 35,87) göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı
(p<0,05). FBÖ gelişimi ile endurans arasında korelasyon
(r: 0,55, p=0,012), hastalık süresi ile ise ters korelasyon (r: 0,83, p˂0,001) saptandı.

Tablo 3. Fonksiyonel ambulasyon seviyesinin sonuçlara
etkisi
Ortalama ±
FAS
N
p
SD
1.
11 83,91 ± 11,30
grup
FBÖ TÖ
0,000
2.
9
107,67 ± 9,33
grup
1.
11 17,64 ± 7,51
grup
FBÖ
0,001
Gelişimi
2.
9
2,11 ± 5,25
grup
1.
Mann-Whitney U testi, p<0,05
11 37,00 ± 18,35
Endurans
grup
FBÖ: Fonksiyonel bağımsızlık ölçümü, SD: Standart
TÖ
0,001
deviasyon, m: metre, sn: saniye
2.
152,89 ±
(m)
9
grup
81,66
VKİ değeri 25 altında olan 11 hasta birinci grubu,
1.
11 94,09 ± 36,55
25 ve üstü olan dokuz hasta ise ikinci grubu teşkil etti.
grup
Endurans TS
0,011
Yaş, VKİ, tutulan vücut yarısı grupları arasında FBÖ,
(m)
2.
198,00 ±
9
yürüme hızı ve enduransın tedavi öncesi, tedavi sonrası
grup
89,53
değerleri ve bu değerlerdeki gelişme üzerindeki
1.
11 0,14 ± 8,86
Yürüme hızı
istatistiksel açıdan etkisi saptanmadı. Yardımcı alet
grup
TÖ
0,001
kullanımı açısından sekiz (%40) hasta birinci grupta,12
2.
(m/sn)
9
0,49 ± 0,23
(%60) hasta ikinci grupta yer aldı. Grupların tedavi öncesi
grup
ve sonrası FBÖ, endurans ve hız sonuçları açısından
1.
11 0,29 ± 0,12
Yürüme hızı
istatistiksel açıdan anlamlı farkları saptanmadı (p>0,05).
grup
TS
0,014
FAS açısından; tedavi öncesi 11 (%55) hasta bağımlı
2.
(m/sn)
9
0,58
±
0,26
grupta, dokuz (%45) hasta bağımsız grupta yer aldı.
grup
Tedavi sonrasında hasta dağılımı bağımlı grupta bir (%5),
Mann-Whitney U testi, p<0,05
bağımsız grupta 19 (%95) hasta olarak istatistiksel olarak
FBÖ: Fonksiyonel bağımsızlık ölçümü, SD: Standart
anlamlı değişim gösterdi (p=0,002). Bağımsız grubun
deviasyon, TÖ: Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası, m:
tedavi öncesi FBÖ skoru, tedavi öncesi ve sonrası yürüme
metre, sn: saniye
hızı ve endurans değerleri bağımlı gruba nazaran
istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. Bağımlı
Modifiye Ashworth spastisite düzeyi 0, I ve II
grupta ise FBÖ gelişimi, bağımsız gruba göre istatistiksel
olan birinci grubun olgu sayısı sırasıyla 0, 1 ve 6 olmak
olarak anlamlı yüksek saptandı (Tablo 3).
üzere toplam 7 idi. Spastisite düzeyi Modifiye Ashworth
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spastisite düzeyi III, IV ve V olan ikinci grubun olgu
sayısı sırasıyla 5, 7 ve 1 olmak üzere toplam 13 idi. Tedavi
öncesi ve sonrası spastisite düzeyleri açısından gruplar
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı
(p>0,05).
Tedavi öncesi alt ekstremitede Brunnstrom evre I,
II ve III olan 15 hasta birinci grupta; Evre IV, V ve VI olan
5 hasta ikinci grupta yer aldı. Birinci gruptaki hastalardan
yedisi tedavi sonrasında da aynı grupta kalmasına
rağmen sekiz hasta ikinci gruba ilerleme gösterdi. Üst
ekstremite ve el Brunnstrom evreler arasında tedavi
sonrasında anlamlı bir fark saptamaz iken, alt ekstremite
Brunnstrom grupları arasında anlamlı gelişme saptandı
(p=0,008). İkinci grupta tedavi öncesi FBÖ skoru, tedavi
öncesi ve sonrası endurans ve yürüme hızı değerleri
istatistiksel olarak daha yüksek saptandı (Tablo 4).
Tablo 4. Brunnstrom evresinin sonuçlara etkisi
Alt
Ortalama
Ekstremite
N
± SD
Brunnstrom
90,53 ±
1. grup
15
11,69
FBÖ TÖ
106,80 ±
2. grup
5
21,57
65,73 ±
1. grup
15
66,91
Endurans
TÖ (m)
159,40 ±
2. grup
5
83,08
113,67 ±
1. grup
15
69,28
Endurans
TS (m)
222,40 ±
2. grup
5
69,63
0,21 ±
Yürüme
1. grup
15
0,17
hızı
TÖ
0,55 ±
2. grup
5
(m/sn)
0,25
0,33 ±
Yürüme
1. grup
15
0,19
hızı
TS
0,67 ±
2. grup
5
(m/sn)
0,20

p

0,040

0,032

0,010

0,021

0,010

Mann-Whitney U testi, p<0,05, FBÖ: Fonksiyonel
bağımsızlık ölçümü
APECS formuna göre tedavi öncesinde 14
hastada tam (7 puan) ,altı hastada tama yakın (6 puan)
oturma dengesi saptandı. Tedavi sonrası tüm hastalarda
oturma dengesi tam olmakla birlikte istatistiksel açıdan
değerlendirme yapılamadı. Yatak içi dönme ve yatar
halden oturur hale geçme fonksiyonlarında APECS
sonucu 3, 4, 5 ve 6 puan saptanan hasta sayısı sırasıyla 7
(%35), 2 (%10), 9 (%45) ve 2 (%10) iken, tedavi sonrası bu
dağılım sırasıyla 1 (%5), 3 (%15), 14 (%70) ve 2 (%10)
olarak istatistiksel anlamlı ilerleme gösterdi (p= 0,001).

Rivermead motor değerlendirme’nin gross
fonksiyonlarından altı (hasta taraftan sandalyeden
sandalyeye transfer, tırabzanı kullanarak merdivenleri
tırmanma, desteksiz ev içinde 10 m yürüme, 10 m
yürüyerek zemindeki cismi alıp geri taşıma, dış ortamda
40 m yürüme, tırabzan desteği kullanmadan gerekirse
yardımcı destek ile 4 basamak çıkıp inme), bacak-gövde
fonksiyonlarından ise dört (oturma pozisyondan ayağa
kalkma, sağlam bacak bir bloğun üzerindeyken ve
değilken ayakta durma, sağlam bacakla yere hafifçe 5 kez
vurma ve hemiplejik diz fleksiyonda, hemiplejik kalça
nötral pozisyonda iken ayakta durma) alt bölümde
ilerleme saptandı (p<0,05). Yürüme hızı gelişimi ile kilo,
boy ve endurans gelişimi arasında korelasyon saptandı.
Endurans gelişimi ile boy, FBÖ gelişimi ve yürüme hızı
gelişimi ile korelasyon; hastalık süresi ile ters korelasyon
saptandı.
Tartışma
İnme sonrası yürümenin yeniden
yapılandırılması nörorehabilitasyonun başlıca
amaçlarındandır (2). Bu prospektif, self-kontrol klinik
çalışmada, geleneksel rehabilitasyona ek olarak VAKD ile
yürüme bandı eğitimi uygulandı. Bu eğitimin günlük
yaşam aktiviteleri, fonksiyonel ambulasyon düzeyi,
spastisite, nörofizyolojik iyileşme, motor fonksiyonlar,
yürüme hızı ve endurans üzerine muhtemel etkisi
araştırıldı. Uygulanan eğitimin; fonksiyonel bağımsızlık,
alt ekstremitenin nörofizyolojik iyileşmesi, fonksiyonel
ambulasyon seviyesi, yürüme ve endurans üzerine
olumlu etkileri saptandı. Hemiparezik hastaların tedavi
öncesi ve sonrası yürüme hızları üzerine yaş, cinsiyet,
etiyoloji ve tutulan taraf gibi faktörlerin etkili olmadığı
gözlendi. Hastalık süresinin tedavi öncesi yürüme hızı
değerlerini etkilediğini saptadık. Kronik hasta
grubumuzda yürüme hızı anlamlı yüksek saptandı.
Ayrıca endurans değerlerinin etiyoloji ve hastalık
süresinden etkilendiğini saptadık. İskemik grupta tedavi
sonrası endurans değerleri ve enduranstaki gelişme,
hemorajik gruba nazaran daha anlamlı saptandı.
Bu alandaki ilk çalışmalar, deneysel olarak spinal
hasar oluşturulan yetişkin kedilerin, dönen bantlar
üzerinde tekrarlayan yürüme çalışmasına dahil edilmesi
ile başlamıştır. Lokomotor tedavinin bilimsel zemini
oluşturan bu araştırma ile spinal ve supraspinal patern
üretiminin uyarıldığı savunulmuştur (19). Umut veren
klinik araştırmalar inme, omurilik yaralanmaları üzerinde
sürdürülmüş ve alanda güncel veriler sunmuştur. Vücut
ağırlığı destekli yürüme eğitiminin motor iyileşme, denge
ve ambulasyon üzerine etkinliği bildirilmiştir (8). Bununla
birlikte, kullanılan sistemlerin 180 000 amerikan dolarına
yaklaşan maliyetleri bu yürüme eğitiminin dezavantajı
olarak görülmektedir (20). Bu orijinal düzeneğin mali
yükü dolayısıyla kendi birimimizde yürüme bandı
üzerine benzer bir düzenek oluşturuldu (7). Bu düzenek
ile ülkemizde ilk VAKD’li yürüme eğitimi uygulanmış
olup (21), aynı sistem omurilik yaralanmalarında da
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rehabilitasyonun bir aşaması olarak yer bulmuştur (22,
23). Süreç içerisinde, ülkemizde hemiparezik hastalar
üzerinde yürütülen randomize kontrollü araştırmalar ile
bu yöntemin yürüme hızı ve endurans üzerine etkinliği
desteklenmiştir (24, 25). Yürüme yeteneğine yoğunlaşan
Hesse ve ark. (8), araştırmalarında 3 fazlı bir
rehabilitasyon uygulamışlardır; A fazında VAD ile
yürüme bandı üzerinde rehabilitasyon, B fazında Bobath
konseptinde düzenli fizyoterapi ve sonrasında A fazı
tekrarlanarak sonuçlar incelenmiştir. Yürümedeki gelişim
özellikle ilk ve ikinci A fazı esnasında saptanmıştır.
VAD’li eğitimin, geleneksel fizyoterapiye nazaran
yürüme siklüsünün daha iyi çalıştırdığı görüşü; düzenli
fizyoterapi ile ortalama 50 yürüme siklusu sağlanırken,
her 30 dk’lık VAD eğitim periodunda yaklaşık 1000
yürüme siklüsü tekrarının sağlanması ile savunulmuştur
(26). Araştırmamızda, hastalara maksimum yarar
sağlanabilmesi amacıyla her iki yöntem birlikte
kullanılmıştır. Yürüme bandı eğitimi, bağımsız
yürüyebilen hastaların tedavisinde tek başına olmamak
kaydıyla yürüme hızı ve enduransı geliştirmek için bir
seçenek olarak bildirilmektedir (20). Özellikle, tedavi
başlangıcında yürüme yeteneği olan hastaların, yürüme
hızı ve enduransı anlamında daha fazla yarar gördüğü
bildirilmektedir (20). Araştırmamıza katılan tüm
hastaların tedavi öncesi destekli veya desteksiz en az 6 m
yürüyebilme yeteneği, yeterli biliş düzeyi ve 3-24 ay
hastalık süresi olması tercih edildi. Özdemir ve ark.(6),
inme sonrası uyguladıkları geleneksel rehabilitasyon
sonucunda, başlangıç MMDİT skorları ile elde edilen FBÖ
gelişimi, temel oryantasyon skorları ile FAS gelişimi
arasında anlamlı ilişki bildirmektedir. Bu amaçla,
olguların çalışmaya kabul edilme kriterinde MMDİT’nin
20 puan üzerinde olmasına dikkat edildi (10). İnme
sonrası iyileşme, inmeden birkaç hafta sonra göreceli
olarak hızlı olup daha sonrasında yavaşlamaktadır.
İyileşme, birinci ve üçüncü aylar arasında belirgin
yavaşlayıp, üçünce ve altıncı ay arasında iyileşmeye
eğilim görülebilse de, genellikle zor fark edilmektedir
(27). Sonuçlarımıza spontan iyileşmenin muhtemel
etkilerini dışlamak için hastalık süresi 3 ayın altında olan
olgular dahil edilmedi.
Vücut ağırlığı desteği olsun ya da olmasın, inme
sonrası yürüme bandı eğitimi alan bireylerin, bu eğitimi
almayan bireylere nazaran bağımsız yürüme
yeteneklerindeki iyileşme olasılığı benzer bildirilir(20).
Bizim araştırmamızda, tedavi sonrası hastaların tedavi
öncesinde kullanmış olduğu yardımcı aletler açısından
anlamlı fark saptanmadı. Hastaların yürüteç, tripod,
kanadyen kullanması veya destek ihtiyacı duymadan
yürümesi, tedavi öncesi ve sonrası FBÖ, endurans ve hız
değerlerinde anlamlı fark yaratmadı. Bununla birlikte,
inme hastalarında VAD’li yürme bandı eğitiminin, kısa
dönemde yürüme hızı ve endurans üzerinde sağladığı
gelişme üzerine görüş birliği hakimdir (20). İnme
hastalarında yürüme rehabilitasyonu sonrasında

ilerlemeyi monitorize etmek açısından yürüme hızı pratik
bir yöntemdir (28). Yaşlı bireylerde normal yürüme hızı 13 m/sn olarak bildirilirken (29), inme sonrası belirgin
azalarak 0,4-0,8 m/sn olarak bildirilir(30). Altı dakikalık
yürüme mesafesi normalde 494-576 m arasında değişim
gösterirken (31), inme sonrası 250-300 m olarak
azalmaktadır (30). İnme sonrası yaşanan bu düşüşler,
günlük yaşam aktivitelerinde katılımı zorlaştırmaktadır.
Günlük yaşamda bir bireyin, caddeyi karşıdan karşıya
güvenli geçebilmesi için minimum 0,5-0,6 m/sn yürüme
hızına ihtiyaç duyulur (18, 32). Hastalarımızın yürüme
hızı (m/sn) ortalamaları, eğitim sonucunda 0,30 dan 0,42’
ye yükselerek anlamlı bir gelişim göstermiş ve bu eşik
değerlere yaklaşılmıştır.
Çalışmamızda hastalarımızın tedavi sonrası
spastisite düzeylerinde anlamlı bir değişiklik saptanmadı.
Vücut ağırlığının desteği ile yürüme bandında yürüyen
hemiparezik olgularda dinamik elektromiyografi
sonuçları, gastroknemius kasında düşük prematür
aktivite ve tibialis anterior kasında dalgalı bir aktivasyon
paterni göstermiştir. Bu sonuca dayanarak yürüme bandı
aracılığı hastaların klinik olarak daha simetrik ve daha az
spastisite ile yürüdükleri sonucuna varılmıştır (10).
Uyguladığımız eğitimin; fonksiyonel bağımsızlık,
Rivermead motor fonksiyonlar, alt ekstremite Brunnstrom
evresi, fonksiyonel ambulasyon seviyesi üzerine olumlu
etkileri saptandı. Üç haftalık geleneksel fizyoterapiden
yarar görmeyen hastaların tedavi sürecine ilave
edildiğinde FAS, Rivermead motor skor ve denge
açısından benzer sonuçlar elde edilmiştir (33). Her iki
uygulamanın birlikte uygulandığı randomize kontrollü
bir araştırmada FAS ve Rivermead motor skorlarda
gelişme saptanarak konvasyonel tedaviye kıyasla etkinliği
bildirilmiştir (24). Deniz ve ark. (25) konvasyonel ve
VAKD ile yürüme eğitimini uygulayarak FAS, Berg denge
testi, Rivermead motor gross fonksiyon ve total gross
fonksiyon üzerine konvansiyonel tedaviye kıyasla daha
etkin bildirmişlerdir. Bu etkinliğin tedavi sonrası 3. ayda
da devam ettiğini savunmuşlardır. Ada ve ark. (30) ise
yürüme eğitiminin yararlı etkilerinin, eğitimin
sonlanması ile azaldığını ve bu etkinin sürdürülmesi için
eğitimin devam etmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Bu araştırma, yürütüldüğü dönem itibarı ile inme
sonrası VAKD’li yürüme eğitiminin etkilerini
değerlendiren ilk araştırmadır. Hasta sayımızın sınırlı
olması ve self-kontrol bir çalışma olması çalışmamızın
zayıf yönleridir. Bununla birlikte, VAKD’ li yürüme
eğitiminin, maliyetten uzak bir düzenekle
gerçekleştirilebilmesi ve literatürdeki sonuçlara benzer
olarak yürüme hızı, enduransı, motor fonksiyonlar
üzerine etkinliği güçlü yönünü oluşturmaktadır. Sonuç
olarak, VAKD ile yürüme bandı üzerinde uygulanan
yürüme rehabilitasyonunun geleneksel rehabilitasyon
yöntemlerini tamamlayıcı ve hemiparezik hastaların
fonksiyonel son durumları üzerine pozitif etkili olduğu
kanısına varıldı.
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[Abstract:0481]
Geriartrik Bireylerde Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Yaşam
Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Özgü İnal, Serkan Pekçetin
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi
Bölümü, Edirne
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, geriartrik bireylerde fiziksel
aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi
incelemekti.
YÖNTEM: Çalışmaya 65 yaş ve üstü 30 birey dahil edildi.
Bireylerin yaş, boy, kilo, eğitim seviyesi, medeni durum,
çalışma durumu, sigara ve alkol öyküsü, kronik hastalık
öyküsü, ilaç kullanımı ve son 1 yıl içindeki düşme öyküsü
sorgulandı. Bireylerin fiziksel aktivite düzeyini belirlemek
amacıyla Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA)kısa formu ve yaşam kalitesini değerlendirmek için
Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 11 kadın ve 19 erkek birey dahil
edildi. Bu bireylerin yaş ortalamaları 68,26±5,07 yıldı.
Bireylerin 5’i ilköğretim, 4’ü lise ve 21’i üniversite
mezunuydu. Bireylerin %23,3’ünde sigara, %16,6’sında
ise son 1 yılda düşme öyküsü bulunmaktaydı. Bireylerde
en çok rastlanan kronik hastalık hipertansiyon olarak
belirlendi (%23,3) ve bireylerin %73,3’ü düzenli ilaç
kullanmaktaydı. Çalışmada NSP’nin alt başlıklarından
olan ağrı, duygusal reaksiyon, sosyal izolasyon ile
bireylerin fiziksel aktivite düzeyi arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). NSP’nin uyku,
fiziksel aktivite ve enerji alt parametreleri ile fiziksel
aktivite düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif
yönde zayıf korelasyon saptandı (Sırasıyla; r-p; 0.3840.033; 0.374-0.038; 0.394-0.028).
SONUÇ: Bu çalışmada, geriartrik bireylerde fiziksel
aktivite düzeyinin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri
olduğu belirlendi. Geriartrik bireylerin fiziksel aktivite

düzeyini artıracak bireye özgü programların seçilerek
uygulanmasının, bu bireylerin sağlıkla ilgili yaşam
kalitesini arttırılmasını sağlayacağı düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler: fiziksel aktivite, geriartri, yaşam
kalitesi
Giriş
İlerleyen yaşla birlikte bireylerin fiziksel aktivite
düzeyi azalmakta ve kronik hastalıkların görülme sıklığı
artmaktadır . Düzenli fiziksel aktivite aktif yaşlanmanın
belirleyicilerindendir ve bireyde işlevselliğin korunması
için başlıca koruyucu yöntemlerden biridir. Fiziksel
aktivite yaşlı bireylerde “bireyin kendi yaşamını,
kültürel değerleri kapsamında, amaçları, beklentileri,
standartları ve ilgi alanları dahilinde algıladığı durum”
olan yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili değiştirilebilir
davranışsal bir risk faktörü olarak da tanımlanmaktadır .
Literatürde geriatrik bireylerde yaşam kalitesini
inceleyen pek çok çalışma bulunmaktadır. Geriatrik
bireylerde yaşam kalitesini bireylerin eğitim durumu,
cinsiyet gibi sosyodemografik değişkenler ve depresyon,
günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumları ile
ilişkili olduğu araştırmacılar tarafından gösterilmiştir .
Yapılan bir çalışmada geriatrik bireylerin kognitif
durumları ile yaşam kalite düzeylerinin de ilişkili olduğu
gösterilmiştir . Düzenli fiziksel aktivite geriartrik
bireylerde, başarılı ve sağlıklı yaşlanmanın anahtarı
olarak kabul edilmesine rağmen ; literatürde geriatrik
bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ile yaşam kaliteleri
arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların ülkemizde az
sayıda olduğu görülmüştür.
Amaç
Bu çalışmanın amacı, geriartrik bireylerde fiziksel
aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi
incelemekti.
Yöntem
Çalışmaya 65 yaş ve üstü 30 birey dahil edildi.
Bireylerin yaş, boy, kilo, eğitim seviyesi, medeni durum,
çalışma durumu, sigara ve alkol öyküsü, kronik hastalık
öyküsü, ilaç kullanımı ve son 1 yıl içindeki düşme öyküsü
sorgulandı. Bireylerin fiziksel aktivite düzeyini belirlemek
amacıyla Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA)kısa formu ve yaşam kalitesini değerlendirmek için
Nottingham Sağlık Profili (NSP) kullanıldı. Uluslararası
Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (UFAA) 15-65
yaş arasındaki bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini
belirlemek amacıyla geliştirilmiştir . UFAA anketinin
geçerlik ve güvenirlik çalışması Sağlam ve ark. tarafından
yapılmıştır . Kısa form (7 soru); yürüme, orta şiddetli ve
şiddetli aktivitelerde ve otururken harcanan zaman
hakkında bilgi sağlamaktadır. Aktiviteler için gerekli olan
enerji MET-dakika skoru ile hesaplanır. NSP ise;
bireylerin sağlık sorunlarını ve bu sorunların
gerçekleştirdikleri günlük aktivitelerini nasıl
etkilediğini değerlendiren bir ölçüm aracıdır .
Nottingham Sağlık Profili’nin Küçükdeveci ve
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arkadaşları tarafından geçerliliği ve güvenilirliği
yapılmıştır . Ölçek, enerji (3 madde), ağrı (8 madde),
emosyonel reaksiyonlar (9 madde), uyku (5 madde),
sosyal izolasyon (5 madde) ve fiziksel aktivite (8
madde) olmak üzere toplam 6 boyut ve 38 maddeden
oluşmaktadır. NSP’de yüksek puan düşük yaşam
kalitesini göstermektedir.
Bulgular
Çalışmaya 11 kadın ve 19 erkek birey dahil edildi.
Bu bireylerin yaş ortalamaları 68.26±5.07 yıldı. Bireyleri
vücut kitle indeks değerleri hesaplandı ve bireylerin
12'sinin (%40) normal kilo aralığında, 18'inin ise normal
kilo aralığının üzerinde olduğu belirlendi (%60).
Bireylerin 5’i ilköğretim, 4’ü lise, 21’i üniversite
mezunuydu ve 24’ü (%80) emekli, 4’ü (%13.3) çalışmaya
devam ediyor ve 2’si(%6.6) ise hiç çalışmamıştı. Bireylerin
%23,3’ünde sigara, %16.6’sında ise son 1 yılda düşme
öyküsü bulunmaktaydı. Bireylerde en çok rastlanan
kronik hastalık hipertansiyon olarak belirlendi (%23.3) ve
bireylerin %73.3’ü düzenli ilaç kullanmaktaydı.
Çalışmada NSP’nin alt başlıklarından olan ağrı, duygusal
reaksiyon, sosyal izolasyon ile bireylerin fiziksel aktivite
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
bulunmadı (p>0.05). NSP’nin uyku, fiziksel aktivite ve
enerji alt parametreleri ile fiziksel aktivite düzeyi arasında
istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde zayıf korelasyon
saptandı (Sırasıyla; r-p; 0.384-0.033; 0.374-0.038; 0.3940.028).
Sonuç
Bu çalışmada, geriartrik bireylerde fiziksel
aktivite düzeyinin yaşam kalitesinin uyku, fiziksel
aktivite ve enerji alt başlıklarının üzerine olumlu etkileri
olduğu belirlendi. Sonuç olarak, geriatrik bireyler ile
çalışan sağlık elemanlarının fiziksel aktivite düzeyinin
önemi ile ilgili farkındalıklarının arttırılmasının önemli
olduğu düşünülmüştür. Böylelikle meslek elemanları,
bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini artıracak önerilerde
bulunarak; geriatrik bireylerin yaşam kalitelerini pozitif
yönde değiştirebilecektir.
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[Abstract:0484]
Eklem Hipermobilitesi Mitral Valv Prolapsusu İçin
Yatkınlık Yaratır mı?
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Taştekin , Derya Demirbağ Kabayel
Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi, Fizik Tedavi ve
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Eklem hipermobilitesi (EHM), sinoviyal
eklemlerinin çoğunluğundaki eklem hareket açıklığının
normal sınırların üzerinde olması olarak tanımlanır (1).
Yaş ve etnik kökene göre değişmekle birlikte yapılan
çalışmalarda prevalansı kadınlarda %6-57, erkeklerde %235 arasında bildirilmiştir (1). EHM varlığı Beighton
kriterleri ile değerlendirilir (Tablo 1) (2). Beighton
skorlama sistemi için değişik sınır değerleri (≥3/9 ile ≥8/9
arasında) kullanılmaktadır.

3

GİRİŞ: Eklem hipermobilitesi (EHM), eklemlerin normalin
üstünde hareket genişliğine sahip olması durumudur.
Hem nöromüsküloskeletal sistem hem de
nöromüsküloskeletal sistem dışı sorunlara yatkınlık
yaratabildiği bilinmektedir. Bu çalışmada güncel
değerlendirme kriterleri kullanılarak EHM bulunan
bireylerde mitral valv prolapsusu (MVP) prevalansının
artıp artmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bu araştırmaya; daha önce EHM tanısı almış
39 bayan ve EHM bulunmadığı belirlenmiş 42 bayan
gönüllü alınmıştır. EHM grubuna dahil edilme kriteri
olarak; 18-35 yaş arasında olmak, bayan cinsiyet ve EHM
tanısında Beighton skorunun ≥4/9 olması sınırı alınmıştır.
Semptomatik eklem hipermobilitesi bulunmak, son 1
yılda kas iskelet cerrahisi geçirmiş olmak ve
nöromüsküloskeletal sisteme ait bir hastalık tanısı almış
olmak çalışmadan dışlama kriteri olarak belirlenmiştir.
Tüm katılımcılara MVP değerlendirme amacıyla
ekokardiyografi uygulanmıştır.
BULGULAR: EHM bulunan grupta yaş 19 ile 23 arasında
değişmekte ve ortalama yaş 20.5±1.1, EHM bulunmayan
grupta yaş 18 ile 23 arasında değişmekte ve ortalama yaş
20.6±1.2 olarak belirlenmiştir. İki grup arasında yaş
açısından anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). İki grup
arasında boy, vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi
açısından da anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0.05).
Yapılan ekokardiyografik incelemeler sonucunda; EHM
bulunan grupta hiç MVP saptanmazken, EHM
bulunmayan grupta 1 kişide non klasik MVP
gözlenmiştir. İki grup arasında MVP sıklığı açısından
istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0,05).
SONUÇ: Sonuç olarak; çalışmamızda EHM bulunan
bireylerde MVP görülme oranında artış olmadığı
gözlenmiştir. Toplumda oldukça sık rastlanan bir durum
olan EHM’nin saptandığı olgularda, MVP varlığının
değerlendirilmesinin; bireylerde gereksiz endişeye yol
açabileceği ve rutin ekokardiyografik değerlendirme
uygulamasının da maliyet-etkin olmayacağı
kanaatindeyiz.
Anahtar kelimeler: Beighton skoru, eklem hipermobilitesi,
mitral valv prolapsusu

Tablo 1. Beighton Kriterleri (2)

•

Küçük parmağın pasif dorsifleksiyonu ˃90˚ (heriki
taraf için birer puan)

•

Başparmağın pasif olarak ön kol iç yüzüne değmesi
(heriki taraf için birer puan)

•

Dirseğin hiperekstansiyonu ˃10˚(heriki taraf için
birer puan)

•

Dizin hiperekstansiyonu ˃10˚ (heriki taraf için birer
puan)

•

Ayakta ve diz ekstansiyonda iken el ayasının yere
değmesi (bir puan)

Eklem hipermobilitesinin semptomatik formu ise
Benign Eklem Hipermobilite Sendromu (BEHMS) olarak
adlandırılır ve Brighton kriterleri ile belirlenir (Tablo 2).
Tanı için 2 major veya 1 major+2 minor veya 4 minor veya
1. derece akrabalarda 2 minor kriter gerekmektedir (2).
Tablo 2. Brighton Kriterleri (3)
Major kriterler
• Beighton skorunun 4/9 veya daha büyük
olması (günümüzde veya geçmişte)
• 4 veya daha fazla eklemde 3 aydan daha uzun
süren artralji
Minor kriterler
• Beighton skorunun 1, 2 veya 3/9 olması ( 50
yaşın üzerinde ise 0, 1, 2 veya 3 )
• 1-3 eklemde artralji (> 3 ay) veya bel ağrısı (> 3
ay), spondiloz, spondilolizis/ spondilolistezis
• Birden fazla eklemde ya da bir eklemde birden
fazla kez dislokasyon, subluksasyon
• Üçten fazla sayıda yumuşak doku bozukluğu (
bursitis, tenosinovitis, epikondilit gibi)
• Marfanoid görünüm (uzun boylu, zayıf,
karış/boy oranı > 1.03, üst/alt segment oranı <
0,89, araknodaktili)
• Cilt bulguları: Deride strialar, hiperekstansiyon
yeteneği, ince deri veya anormal skarlaşma
• Göz bulguları: Göz kapağı düşüklüğü veya
myopi veya antimongoloid eğim
• Variköz venler veya herni veya uterin/rektal
prolapsus
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Eklem hipermobilitesinin primer nedeni
ligamentöz ya da kapsüler gevşeklik olup yalnızca
muskuloskeletal sistemde değil bağ dokudan oluşan
birçok organ ve yapının fonksiyonunda da etkilenmeye
neden olabilmektedir. Hipermobil bireylerde artralji,
tendinopati, eklem dislokasyon ve subluksasyonlarının
yanı sıra abdominal ve hiatal herni, rektal ve uterin
prolapsus ve pnömotoraks gelişme riski artmaktadır (2).
Mitral valv prolapsusu (MVP) genel
popülasyonda %2-3 oranında gözlenen, ciddi mitral
yetersizlik, bakteriyel endokardit, konjestif kalp
yetmezliği ve hatta ani kardiyak ölüme yol açabilen, bir
ya da her iki mitral kapakçığın sol atriuma bombeleşmesi
ile karakterize bir kalp kapak hastalığıdır (3,4). Bu
çalışmada EHM ve MVP için güncel değerlendirme
kriterleri kullanılarak, EHM ve MVP’nin sıklığı arasında
ilişki olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırmaya; daha önce EHM tanısı aldığını ifade
eden 39 bayan gönüllü ve EHM bulunmadığı belirlenmiş
42 bayan gönüllü dahil edilmiştir. EHM grubuna dahil
edilme kriteri olarak; 18-35 yaş arasında olmak, bayan
cinsiyet ve EHM tanısında Beighton skorunun ≥4/9
olması sınırı alınmıştır (2). Brighton kriterlerini
karşılayacak şekilde semptomatik eklem hipermobilitesi
bulunmak, son 1 yılda kas iskelet cerrahisi geçirmiş olmak
ve nöromüsküloskeletal sisteme ait herhangi bir hastalık
tanısı almış olmak EHM grubundan ve çalışmadan
dışlama kriteri olarak belirlenmiştir.
Tüm katılımcılara ekokardiyografi uygulanmış ve
parasternal uzun aks görüntülemede mitral kapakçıkların
birinin veya her ikisinin, mitral anulusun en yüksek
noktasına göre 2 mm'den daha fazla bombeleşme
göstermesi MVP olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca
kapakçıkların kalınlıkları ölçülmüş ve kapakçık
kalınlığının ≥5mm olması klasik, <5mm olması non klasik
MVP olarak değerlendirilmiştir (3,4).
Bulgular
Eklem hipermobilitesi bulunan grupta yaş 19 ile
23 arasında değişmekte ve ortalama yaş 20,5±1,1, EHM
bulunmayan grupta yaş 18 ile 23 arasında değişmekte ve
ortalama yaş 20,6±1,2 olarak belirlenmiştir. İki grup
arasında yaş açısından anlamlı fark bulunmamıştır
(p>0,05). İki grup arasında boy, vücut ağırlığı ve vücut
kitle indeksi açısından da anlamlı farklılık gözlenmemiştir
(p>0,05).
Beighton skorunun, EHM bulunan grupta 4 ile 9
arasında değişmekte ve median değerinin 5, EHM
bulunmayan grupta ise 0 ile 3 arasında değişmekte ve
median değerinin 2 olduğu görülmüştür. Yapılan
ekokardiyografik incelemeler sonucunda; EHM bulunan
grupta hiç MVP saptanmazken, EHM bulunmayan grupta
1 kişide non klasik MVP gözlenmiştir. İki grup arasında
MVP sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
gözlenmemiştir (p>0,05).
Tartışma

Klinik özellikleri arasında eklemlerde
hipermobilite de bulunan Marfan Sendromu, EhlersDanlos Sendromu ve Osteogenezis İmperfecta gibi
herediter bağ doku hastalıkları olan hastalarda MVP’nin
daha fazla gözlendiği bildirilmiştir (2). Ancak bu
hastalıklarda kollajen ve fibrillin biyolojisinde
anormallikler ve genetik polimorfizmler ortaya
konmuşken, EHM ve BEHMS’de kollajen ve ilişkili
proteinler açısından henüz tam olarak kanıtlanmış
strüktürel ya da genetik anormallik bulunmamaktadır (2).
Yapılan bir çalışmada tenaskin-X eksikliği ve haplo
yetersizliğinin EHM’nin nedeni olabileceği ancak bunu
kanıtlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu
belirtilmiştir (5).
Hipermobilitenin MVP’ye yatkınlık yaratabileceği
hipotezi 1980’li yıllardan beri çeşitli yazarlar tarafından
öne sürülmüştür. Yapılan çalışmalar incelendiğinde
EHM ve BEHMS ile MVP arasında ilişki bulunduğunu
gösteren çalışmalar (6-11) yanında arada herhangi bir
ilişki saptanmadığını belirten çalışmaların (12-14) da
olduğu görülmektedir.
Ekokardiyografi, MVP tanısında altın standart
görüntüleme yöntemidir (3). Çalışmalarda MVP’nin
değerlendirilmesinde genellikle ekokardiyografik
inceleme tercih edilmiş olmakla birlikte 1990’lı yıllarda
modern ekokardiyografi tekniklerinin gelişmesi ve yeni
ekokardiyografi kriterlerinin belirlenmiş olması nedeniyle
belirlenen yeni kriterlerle yapılmış çalışmalara ihtiyaç
doğmuştur. Ancak yapılan çalışmalarda çoğunlukla
BEHMS ile MVP arasındaki ilişki incelenmiş olup, EHM
ile MVP arasındaki ilişkinin incelendiği az sayıda çalışma
olduğu görülmektedir. Farklı etnik gruplar ile yapılan bu
çalışmalardan Mishra ve ark. (13) ile Patel ve ark (14)’nın
çalışmalarında BEHMS’li kişilerde MVP prevalansında
artış gözlenmezken, Mohammed (11)’in çalışmasında
BEHMS’de artmış MVP prevalansı bildirilmiştir. Yazıcı ve
ark. (10), çalışmalarında sağlıklı gönüllülerden oluşan
kontrol grubunda BEHMS prevalansını %12 bulurken,
MVP tanısı olan kişilerden oluşan olgu grubunda BEHMS
prevalansını %45 bulmuşlar ve BEHMS olan kişilerde
anterior mitral kapakçığın kalınlığında belirgin artış
olduğunu belirtmişlerdir. Kozanoğlu ve ark. (15),
fibromiyaljisi olan kişilerde BEHMS’nin MVP riskini
arttırıp arttırmadığını incelemişler ve BEHMS bulunan
fibromiyaljili kadın hastaların BEHMS bulunmayanlara
göre MVP’ye 9 kat daha meyilli olduklarını
belirtmişlerdir.
Arau´jo ve Chaves (7)’in çalışması ise yeni
ekokardiyografik kriterler kullanılarak EHM ve MVP
arasındaki ilişkinin incelendiği nadir çalışmalardan
biridir. MVP’li kadın bireylerin MVP’si bulunmayanlara
göre daha esnek olduklarının belirtildiği çalışmada
esnekliğin değerlendirilmesinde Flexitext kullanılmıştır.
Bizim çalışmamızda ise Beighton skoru ile belirlenmiş
EHM’li bireylerde güncel ekokardiyografi kriterleri
kullanılarak MVP sıklığı değerlendirilmiştir.
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Sonuç olarak; çalışmamızda EHM bulunan
bireylerde MVP görülme oranında artış olmadığı
gözlenmiştir. Toplumda oldukça sık rastlanan bir durum
olan EHM’nin saptandığı olgularda, MVP varlığının
değerlendirilmesinin; bireylerde gereksiz endişeye yol
açabileceği ve rutin ekokardiyografik değerlendirme
uygulamasının da maliyet-etkin olmayacağı
kanaatindeyiz.
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[Abstract:0487]
Primer Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda ve
Annelerinde Anksiyete Düzeyinin Değerlendirilmesi
Aysel Karaca Ünlü, Bağdagül Aksu, Ayşe Ağbaş, Duygu
Güneş, Murat Elevli
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
AMAÇ: Enürezis Nokturna, 5 yaş ve üzerindeki bir
çocukta organik bir nedene bağlı olmadan uyku sırasında
istemsiz idrar kaçırma anlamına gelmektedir. Bu
çalışmadaki amacımız Primer Enürezis Nokturna
hastalığının çocuk ve annelerinin anksiyete durumu
üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM: Araştırma İstanbul Haseki Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Polikliniği’ne
başvuran 8-18 yaş arasındaki 52 primer enürezis noktürna
vakası, kontrol grubuna çocuk polikliniğine başvuran
herhangi bir kronik hastalığı olmayan 44 sağlıklı çocuk
toplam 96 gönüllü ve anneleri ile yapıldı. Öncelikle hasta
ve ailesi ile görüşme yapıldı ve eğer çalışmaya dahil olma
kriterlerine sahiplerse ve çalışmaya katılmayı kabul
ederlerse, anne ve çocukla görüşülerek, kişisel bilgi
formuna bilgiler not alındı.
Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ)
kullanılarak enürezis nokturnalı çocuklar ve kontrol
grubunun anksiyete düzeyleri değerlendirildi. Anlık ve
Sürekli Anksiyete Ölçekleri (STAI-1, STAI-2) kullanılarak
hasta ve kontrol grubundaki çocukların annelerinin
anksiyete düzeyleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Enüretik hastaların çocukluk çağı anksiyete
tarama ölçeği (ÇATÖ) puanı ortalaması 32,5±10,7, kontrol
grubunun ise 26,7±10,6 olarak bulundu. Hasta
grubumuzda ÇATÖ puanı daha yüksekti (p=0.009).
Enüretik çocukların annelerinin STAI-2 puanı ortalaması
49,4±8,8, kontrol grubundaki annelerin ise 42,4±6,8 olarak
bulundu. Hasta grubumuzun annelerinde STAI-2 puanı
daha yüksekti (p=0.001). Annelerin gösterdiği sözelfiziksel şiddetin çocuk kaygı düzeyleri üzerinde
istatistiksel olarak anlamlı fark yaratan bir etkisi yoktu
(p> 0,05).
SONUÇ: Enürezis nokturna, çocuk, anne ve aile içindeki
diğer bireyleri etkileyen bir sorundur. Tedavisindeki
temel hedefler, çocuğun uykuya devamı için kuru
kalmasını sağlamak, ıslak gece sayısını azaltmak,
enürezisin çocuk ve aileye olan negatif psikososyal
etkisini en aza indirmek ve enürezis dönemlerinin
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tekrarlanmasını önlemektir. Araştırmamızda PEN’li
çocuklar ve annelerinde anksiyete düzeyleri kontrol
grubuna göre yüksek bulundu. PEN ‘li hastaları tedavi
ederken anksiyetenin tanınması ve yönetimi oldukça
önemlidir. PEN'in tedavisi hem enürezisin hem de çocuk
ve annelerindeki anksiyetenin çözülmesini sağlayarak bu
grubun yaşam kalitesini arttıracaktır.
Anahtar kelimeler: anne, ÇATÖ, çocuk, enürezis, STAI-1,
STAI-2
Amaç
Enürezis Nokturna, 5 yaş ve üzerindeki bir
çocukta organik bir nedene bağlı olmadan uyku sırasında
istemsiz idrar kaçırma anlamına gelmektedir. Okul çağı
çocuğunda gece alt ıslatma ve özellikle başkalarının
yanında alt ıslatma anksiyetesi, altını ıslattığını
arkadaşlarının öğreneceği düşüncesi ve bu durumda
arkadaşlarının kendisi ile alay edeceği ve onları
kaybedeceği endişesi, suçluluk ve yetersizlik gibi
duyguları beraberinde getirir. Enüretik çocukların
anneleri için de her gün yatak çarşaflarını ve çocuğun
elbiselerini değiştirmek, geceleri uykusuz kalmak oldukça
yorucu ve yıpratıcı olmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız,
Primer Enürezis Nokturna (PEN) tanısı olan çocuklar ve
onların annelerindeki anksiyete durumunu
değerlendirmektir.
Yöntem
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Nefroloji Polikliniği’ne başvuran yaşları 8-18 yaş
arasındaki primer enürezis noktürna tanılı 52 çocuk ve
annesi, çocuk polikliniğine başvuran, herhangi bir kronik
hastalığı olmayan, benzer yaş aralığındaki 44 sağlıklı
çocuk ve annesi kontrol grubu olarak çalışmaya dahil
edildi. Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ)
kullanılarak enürezis nokturnalı çocuklar ve kontrol
grubunun anksiyete düzeyleri değerlendirildi. Toplam 41
maddeden oluşan ÇATÖ’de 25 ve üzeri puanın, kaygı
bozukluğu için uyarı niteliği taşıdığı kabul edildi. Anlık
ve Sürekli Anksiyete Ölçekleri (STAI-1, STAI-2)
kullanılarak hasta ve kontrol grubundaki çocukların
annelerinin anksiyete düzeyleri karşılaştırıldı. Her iki
ölçek için de 45 puan ve üstü anksiyete olarak tanımlandı.
Normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası
karşılaştırmalarında T-test, normal dağılım göstermeyen
parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında ikili
gruplar için Mann-Whitney U testi ve çoklu gruplar için
Kruskal Wallis testi kullanıldı. Niteliksel verilerin
karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi kullanıldı. Tüm
istatistiksel analizlerde p<0.05 değerleri istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmaya 28’i (%53,8) erkek, 24’ü (%46,2) kız
toplam 52 PNE tanılı hasta ve 20’si (%45,5) erkek, 24’ü
(%54,5) kız toplam 44 sağlıklı çocuk dahil edildi. Enüretik
hastaların ortalama yaşı 9,9±2,0 yıl (8-17), kontrol
grubunun ortalama yaşı 10,7±2,2 yıl (8-17) idi. Hasta

grubunun %63,5’inde ailede enürezis öyküsü vardı.
Enürezis noktürnalı çocuklar ve kontrol grubu arasında
yaş, cinsiyet, ailedeki çocuk sayısı, anne baba beraberliği
ve aile yapısı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmadı (p>0.05). Hasta grubundaki annelerinin yaş
ortalaması 38,1±7,2 yıl, kontrol grubundaki annelerin yaş
ortalaması ise 40,0±6,7 yıl idi. Hasta ve kontrol grubunda
anne yaşı, eğitim düzeyi, çalışma öyküsü, dahili hastalık
varlığı, psikiyatri başvurusu ve psikiyatrik ilaç kullanım
öyküsünün benzer olduğu tespit edildi (p>0.05). Enüretik
hastaların ÇATÖ puanı ortalaması 32,5±10,7, kontrol
grubunun ise 26,7±10,6 olarak bulundu. Hasta
grubumuzda ÇATÖ puanı daha yüksekti (p=0.009) (Tablo
1). PEN grubunda STAI-1 puanı ortalaması 40,6±10,1,
kontrol grubunda ise 37,3±8,0 idi. Enüretik çocukların
annelerinin STAI-2 puanı ortalaması 49,4±8,8, kontrol
grubundaki annelerin ise 42,4±6,8 olarak bulundu. Hasta
ve kontrol grubu annelerinin anlık anksiyete puanları
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken
(p>0.05), hasta grubumuzun annelerinde sürekli kaygı
düzeyi STAI-2 puanı daha yüksekti (p=0.001) (Tablo 1).
Tablo 1. Hasta ve kontrol grubu çocuk ve annelerinin
anksiyete ölçeklerinin karşılaştırılması
Enürezis
Kontrol
p
noktürna
(n=44)
(n=52)
Çocuklarda ÇATÖ
32,5±10,7 26,7±10,6 0,009
puanı ort±SD
(14-58)
(12-66)
(alt-üst sınır)
Annelerde STAI-1
40,6±10,1
37,3±8,0
0,082
puanı ort±SD (alt-üst
(20-70)
(24-55)
sınır)
Annelerde STAI-2
49,4±8,8
42,4±6,8
0,001
puanı ort±SD (alt-üst
(27-65)
(31-62)
sınır)
Tartışma
Enüretik çocuklar, genellikle diğerleri tarafından
fark edilme korkusu, sosyal dışlanma, küçük düşürülme,
arkadaşların evinde uyuma kaygısı, arkadaşlarından
farklı olduklarını hissetme gibi enürezisin sosyal ve
psikolojik sonuçları ile karşı karşıya kalmaktadır (1).
Enüretik çocuklarda depresyon, davranış bozukluğu veya
anksiyete ilgili yapılmış az sayıda çalışmada bu
çocukların depresyon ve davranış bozukluğuyla ilgili
sorunlarının artmış olduğu bildirilmiştir (2,3). Butler RJ ve
arkadaşlarının 1994 yılında enüretik çocuklarla ilgili
yapmış oldukları çalışmada, enüretik çocuğu olan
annelerin daha fazla ruhsal problemlere sahip olduklarını
saptamışlardır (4). Naitoh ve arkadaşlarının
monosemptomatik enürezis noktürnalı çocuklar ve
annelerinde yaptığı bir çalışmada EN’li çocukların
annelerinde yaşam kalite skorlarının daha düşük olduğu,
anksiyete skorlarının daha yüksek olduğu ve depresyon
skalasının ise benzer olduğu gözlenmiştir (5). Türkiye’den
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Meydan ve arkadaşlarının 2012’de yaptığı benzer bir
çalışmada enüretik çocukların annelerinde sürekli kaygı
puanı ve ortalama depresyon ölçeklerinin daha yüksek
olduğu bulunmuştur (6). Literatürde enürezis nokturna
tanısı olan çocuklarda ve annelerinde ayrı ayrı yapılan
depresyon, anksiyete veya davranış bozukluğu
çalışmalarının sonuçlarıyla uyumlu olarak hem çocuk
hem de annenin kaygı düzeyini eş zamanlı
değerlendirilen bu çalışmada PEN’li çocuklarda ve
annelerinde sürekli anksiyete düzeyleri kontrol grubuna
göre yüksek bulundu.
Sonuç
Enürezis nokturna, çocuk, anne ve aile içindeki
diğer bireyleri etkileyen bir sorundur. Tedavisindeki
temel hedefler, çocuğun uykuya devamı için kuru
kalmasını sağlamak, ıslak gece sayısını azaltmak,
enürezisin çocuk ve aileye olan negatif psikososyal
etkisini en aza indirmek ve enürezis dönemlerinin
tekrarlanmasını önlemektir. Araştırmamızda PEN’li
çocuklar ve annelerinde anksiyete düzeyleri kontrol
grubuna göre yüksek bulundu. PEN ‘li hastaları tedavi
ederken anksiyetenin tanınması ve yönetimi oldukça
önemlidir. PEN'in tedavisi aynı zamanda çocuk ve
annelerindeki anksiyetenin çözülmesini sağlayarak bu
grubun yaşam kalitesini arttıracaktır.
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[Abstract:0488]
Diskojenik kronik bel ağrısında intradiskal otolog
plateletten zengin plazma (PZP) uygulamasının
etkinliği
Utku Adilay , Bülent Güçlü
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim
Dalı, Balıkesir, Türkiye
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
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Nöroşirurji Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: İntervertebral disk (IVD) dejenerasyonu, bel
ağrısına neden olabilen önemli bir klinik sorundur.
Anulus fibrozus ve nükleus pulpozustaki bu değişiklikler
ciddi diskojenik bel ağrısına neden olabilir. Plateletten
zengin plazma (PZP) sağlıklı bir bireyden elde edilen tam
kandan daha yüksek konsantrasyonda trombosit, yüksek
seviyede çok sayıda büyüme faktörleri ve sitokinler içeren
plazmanın bir fraksiyonudur. Bu çalışmanın amacı,
diskojenik kronik bel ağrılı hastalarda intradiskal PZP
enjeksiyonunun güvenilirliğini ve etkinliğini araştırmaktı.
YÖNTEM: Bu çalışmaya 20-60 yaş aralığında, bacak ağrısı
olmayan, 6 aydan fazla kronik bel ağrısı mevcut,
konservatif tedavilerden fayda görmeyen ve manyetik
rezonans görüntülemede (MRG) tek seviyede lomber
(L3/L4 ve L5/S1 arası) disk dejenerasyon kanıtı bulunan
hastalar dahil edildi. Bu hastaların nukleus
pulpozuslarının içine otolog intradiskal PZP enjeksiyonu
yapıldı. Çalışma kriterelerine uyan ve PZP enjeksiyonu
yapılan 28 olgu geriye dönük olarak incelendi. Tüm
hastalarda enjeksiyondan önce ve enjeksiyondan 3 ay
sonra Vizüel Analog Skala (VAS) skorları hesaplanarak
istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: İntradiskal otolog PZP uygulanan 28
hastanın yaş ortalaması 47 olup 16 tanesi erkek, 12 tanesi
bayan ve ortalama takip süresi 7.5 ay idi. Hastalardaki
uygulama öncesi bel ağrısı ortalama VAS skoru değeri
7.2±2.1 ve uygulama sonrası bel ağrısı ortalama VAS
skoru değeri 3.5± 1.9 olarak tespit edildi. Hastalar
uygulama öncesi ve intradiskal otolog PZP uygulama
sonrasındaki bel ağrısı VAS skorları açısından istatistiksel
olarak karşılaştırıldı. Uygulama öncesi ve sonrası değerler
arasında istatiktiksel olarak anlamlı fark bulundu
(p<0.05). Uygulama esnasında ve sonrasında hastalar
yakın takip edildi ve hiçbir olguda komplikasyon
izlenmedi.
SONUÇ: Bu çalışmada diskojenik kökenli kronik bel
ağrısı olan hastalarda intradiskal otolog PZP
enjeksiyonunun güvenli ve etkin bir uygulama olduğunu
ve takibinde herhangi bir yan etkisinin olmadığını
gözlemledik. Bu tedavinin etkilerini daha güvenilir olarak
değerlendirmek için gelecekte daha geniş sayıdaki
olgularda prospektif randomize kontrollü klinik
çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: bel ağrısı, diskojenik ağrı,
intervertebral disk dejenerasyonu, plateletten zengin
plasma
Amaç
İntervertebral disk (IVD) dejenerasyonu, birçok
diğer hastalık gibi bel ağrısına da neden olabilen önemli
bir klinik sorundur (1). IVD'de anulus fibrozus ve nükleus
pulpozustaki bu değişiklikler ciddi diskojenik bel ağrısına
neden olabilir (2). Plateletten zengin plazma (PZP) sağlıklı
bir bireyden elde edilen tam kandan daha yüksek
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konsantrasyonda trombosit, yüksek seviyede çok sayıda
büyüme faktörleri ve sitokinler içeren plazmanın bir
fraksiyonudur. PZP nin doku tamirini uyarıcı etkisi ile
ilişkili birçok çalışma mevcut olup, kas-iskelet sistemi
patolojilerinde özellikle de son zamanlarda sporla ilişkili
yaralanmalarda bir tedavi seçeneği olarak
kullanılmaktadır (3,4). Bu çalışmanın amacı, diskojenik
kronik bel ağrılı hastalarda intradiskal PZP
enjeksiyonunun güvenilirliğini ve bel ağrısındaki
etkinliğini araştırmaktı.
Yöntem
Bu çalışmada Ocak 2014 – Haziran 2015 arasında,
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Marmara Ağrı
Merkezinde 20-60 yaş aralığında, diskojenik kronik bel
ağrısı tanısı ile nukleus pulpozus içine otolog intradiskal
PZP enjeksiyonu uygulanmış olan, L3-4 disk
dejenerasyonlu 4 olgu, L4-5 disk dejenerasyonlu 13 olgu
ve L5-S1 disk dejenerasyonlu 11 olgu olmak üzere toplam
28 olgu geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastalarda
enjeksiyondan önce ve enjeksiyondan 3 ay sonra Vizüel
Analog Skala (VAS) skorları hesaplanarak istatistiksel
olarak karşılaştırıldı.
Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri:
•
Yeterli konservatif tedaviye cevap vermeyen bel
ağrısı olması
•
Şikayetlerin 6 aydan uzun süreli olması
•
MRG de tek seviyede L3-4, L4-5 veya L5-S1
düzeylerinde disk dejenerasyonu kanıtı olması
•
Radiküler bacak ağrısı olmaması
•
Provakatif diskografi ile diskojenik ağrının
kanıtlanması
Hastaların çalışmadan çıkarılma kriterleri:
•
Spinal cerrahi operasyon öyküsü olması
•
İstmik ya da dejeneratif spondilolistezis olması
•
Midsagital spinal kanal çapı 8mm nin altında
olması
•
Kauda ekuina sendromu olması
•
Çok seviyeli lomber disk dejenerasyonu olması
•
Belirgin disk herniasyonu olması
•
Radiküler bacak ağrısı olması
•
Diskojenik kökenli olmayan bel ağrısı olması
PZP Hazırlanış:
PZP, otolog antikoagülanlanmış tam kanın
santrifüje edilmesi ile elde edilir. PZP hazırlamak üzere
tam kan santrifüje edilmeden önce sitrat katılarak iyonize
kalsiyum bağlanır ve pıhtılaşma kaskadı inhibe edilir.
Santrifüj sonrasında tam kan yer çekimine göre; plazma
(üst katman), plateletler ve lökositler (“buffy coat”
olarak adlandırılan orta katman) ve eritrositler (en alt
katman) olmak üzere 3 katmana ayrılır.
Standardize edilmiş bir PZP hazırlama tekniği
yoktur. Manuel olarak hazırlanabildiği gibi, FDA onaylı
farklı ticari PZP hazırlama kitleri de mevcuttur. Bu kitler
ile farklı konsantrasyonlarda, farklı pıhtılaşma

aktivatörleri kullanarak ve farklı lökosit içerikleri olan
PZP substratları elde edilebilmektedir. Kliniğimizde bu
işlemler için Elektro-mag M615P santrifüj cihazı ile
uyumlu neocell PZP kiti kullanıldı. Bu sistem
talimatlarına göre, 8,5 ml kubital venöz kan alındıktan
sonra erken pıhtılaşmayı önlemek için 1.5 ml sitrat
eklendi. Toplam 10 ml antikoagülanlanmış kan özel
dizayn edilmiş tek kullanımlık tüpe konularak, önce 5
dakika 1200 dk/devirde santrifüj edildi. İlk santrifüjü
takiben tüpten önce plateletten fakir kısım atılarak 10 dk
daha 1200 dk/devirde santrifüj edilerek sonuçta 6 ml PZP
elde edildi.
İşlem Tekniği
Hasta prone pozisyonda, işlem odasında, oda
ısısında ve steril şartlarda masaya alındı. C kollu
floroskopi ile intervertebral foramenler ve pediküller
görüntülendi. Giriş noktasında (orta hattan 12-14 cm
lateralden) cilt ve ciltaltı %1’lik 0.5 ml lidokain ile infiltre
edildikten sonra, 22 G Quincke tipi spinal iğne C kollu
floroskopi eşliğinde kambin üçgeni hedeflenerek disk
mesafesine yönlendirildi. C kollu floroskopi ile intradiskal
mesafede olunduğu teyit edildikten sonra nükleus
pulposusun merkezine 2 ml otolog PZP enjekte edildi.
Bulgular
İntradiskal otolog PZP uygulanan 28 hastanın yaş
ortalaması 47 olup 16 tanesi erkek, 12 tanesi bayan ve
ortalama takip süresi 7.5 ay idi. Hastalardaki uygulama
öncesi bel ağrısı ortalama VAS skoru değeri 7.2±2.1 ve
uygulama sonrası bel ağrısı ortalama VAS skoru değeri
3.5± 1.9 olarak tespit edildi. Hastalar uygulama öncesi ve
intradiskal otolog PZP uygulama sonrasındaki bel ağrısı
VAS skorları açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Uygulama öncesi ve sonrası değerler arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Uygulama
esnasında ve sonrasında hastalar yakın takip edildi ve
hiçbir olguda majör komplikasyon izlenmedi. 4 hastada
yedi gün içinde kaybolan bacak uyuşukluğu gözlendi.
Sonuç
Bu çalışma; diskojenik kökenli kronik bel ağrılı
hastalarda tedavi amaçlı intradiskal otolog PZP
enjeksiyonu uygulamalarının 3 aylık periyod sonrasında
VAS skorları açısından hastaların bel ağrısı şikayetlerinde
istatistiksel olarak anlamlı iyileşme olduğunu
göstermiştir.
Sonuç olarak; dejenere disk kaynaklı bel ağrısı
mevcut olan özellikle füzyon cerrahisi için tavsiye edilen
ideal yaş grubunda olmayan genç ve orta yaşlı bireylerde
intradiskal PZP enjeksiyonun deneyimli klinisyenlerce
güvenle kullanılan etkili bir tedavi seçeneği olarak akılda
tutulması gerektiğini ve bu tedavinin etkinliğinin
belirlenmesi için gelecekte çift körlü, randomize ve
plesebo kontrollü daha geniş çalışmalara ihtiyaç
olduğunu düşünmekteyiz.
Kaynaklar
1. Cheung KM, Karppinen J, Chan D, et al. Prevalence and
pattern of lumbar magnetic resonance imaging changes in
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Giriş

Multipl skleroz (MS), ataklarla seyreden,
çoğunlukla genç erişkin çağlarda görülen, kadın
cinsiyetin dominant olduğu, otoimmün kökenli
nörodejeneratif bir hastalıktır. (Kessler vd, 2009).Gelişmiş
ülkelerde genç nüfusda en sık görülen özürlülük
nedenidir. Atak sıklığı arttıkça nörolojik ve psikiyatrik
hasar sıklığı da artmaktadır.(Confavreux vd, 2000). Cinsel
işlev bozukluğu (CİB) pek çok organik ve psikyatrik
nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sorundur.
Çoğu kez sosyal ve kültürel faktörler gibi nedenlerden
dolayı yeterince tespit edilememektedir. Cinsel
fonksiyonlar nöronal, endokrin, hormonal ve psikojenik
faktörlerin normal işleyişini gerektirmektedir. Bunun için
de hipotalamo-hipofizer aksın sağlam olması
[Abstract:0489]
gerekmektedir.(Basson vd, 2000).Literatür incelendiğinde
kadın
Multpl sklerozis (MS) hastalarında cinsel işlev
Evaluation of The Association Between Sexual
bozuklukları
inceleyen çeşitli çalışmalar
Dysfunction and Demyelinating Plaques Localization
görülmektedir,ancak bu çalışmalarda MS de oluşan
and Number In Female Multiple Sclerosis Patients
demiyelinizan plakların yükü ve lokalizasyonu ile
Hatice Köse Özlece , Volkan Solmaz
depresyon, anksiyete gibi nöropsikiatrik parameterlerin
Acibadem Kayseri Hospital, Department of Neurology,
gelişen CİB nun neresinde olduğuna dair yapılmış detaylı
Kayseri, Turkey
herhangi
bir çalışma yoktur.Bu nedenle çalışmamızın
Konak Hospital, Department of Neurology, Sakarya,
amacı;
son
3 ay içerisinde çekilmiş beyin, boyun ve dorsal
Turkey
MR ları bulunan kadın MS hastalarında, cinsel işlev
bozukluğunun demiyelinizan lezyonların yükü ve
AIM: investigating sexual dysfunction (SD) frequency in
female Multiple Sclerosis (MS) patients and to explore its lokalizasyonu olan ilişkisi ve depresyon, anksiyete gibi
nöropsikiyatrik durumların bu etkilenimin neresinde
association with demyelinating lesion localization and
olduğunu
değerlendirip ortaya koymaya çalışmaktır.
amount.
Metot
METHOD: we inclueded to our study 42 female MS
Çalışmamıza 01.08.2016-01.12.2016 tarihleri
patients and 41 healthy subjects. All patients underwent
arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji
neurological examination and, 1.5 Tesla brain Magnetic
Anabilim Dalı Nöroimmunoloji Birimine başvuran daha
Resonance Imagination (MRI) and full spinal MRI. All
subjets completed the female sexual function index (FSFI), önce McDonald 2010 tanı kriterlerine (Polman vd, 2011)
Beck depression inventory (BDI), Beck anxiety inventory göre tanı almış seksüel olarak aktif kadın hastalar
alınmıştır. Hastalara nöroloji uzmanı tarafından tam bir
(BAI) and short form 36 quality of life scale (SF-36). All
nörolojik
muayene yapıldıktan sonra hastalıkları ile ilgili
participants, were also evaluated for serum thyroid
başlangıç zamanı, kullandıkları ilaçlar, Expanded
stimulating hormone (TSH), T4, estradiol and total
Disability Status Scale (EDSS) skorları, ek hastalığının
testosterone.
olup olmadığı gibi genel tibbi bilgileri ve boy, kilo,
RESULTS: There were not statistically significant
çalıştığı
iş gibi sosyodemografik verileri not edildi. Son
differences between MS and control group were found in
bir
ay
içerisinde
yeni çekilmiş kranial, servikal ve torakal
age, body mass index (BMI), serum TSH, T4, E2 and total
MR
ları
olmayan
hastalara bu tetkikler yaptırılırken, bu
testosterone level. MS patients showed a statistically
significant reduction in FSFI and SF-36 scores, in addition tetkikleri son bir ay içerisinde yapılmış hastalardan ek
görüntüleme istenilmedi. CİB na neden olabilecek başka
to an increase in BDI and BAI scores, when compared
with healthy subjects. Demyelinating lesions localization bir hastalığı olan (hipotroidi, diyabetes mellitus, sistemik
romatolojik hastalıklar gibi), sigara ve kronik alkol
and amount were not associated with SD.
CONCLUSION: In our cohort this SD difference seems to kullanımı olan, ürogenital bölgede geçirilmiş cerrahi veya
not be related with demyelinating lesion localization and malignitesi olan, yine CİB na neden olabilecek
antidepresan antiepileptik ve antipsikotik ilaçlar gibi
number. These findings highlight the importance, in MS
patients reporting SD, of the assessment and treatment of medikasyon kullanan hastalar çalışmamıza alınmadı.
psychiatric comorbidities such as depression and anxiety. Yukarda belirtilen kriterleri karşılayan 18-50 yaş arası
kadın toplam 42 hasta ve hastane personeli ya da hasta
Keywords: demyelinating lesions, magnetic resonance,
yakınlarında oluşan herhangibir hastalık ve herhangi bir
multiple sclerosis, sexual dysfunction
ilaç kullanım öyküsü olmayan 41 sağlıklı gönüllü
katılımcı randozime olarak alındı. Hasta ve kontrol
1

2

1

2

225

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
gruplarına Öksüz ve Malhan (2005) tarafından geçerlilik
ve güvenirlilik çalışması yapılmış olan 19 maddelik
‘Kadınlarda Seksüel Fonksiyon İndeksi’ (Female Sexual
Function Index: FSFI) anketi doldurtuldu (Oksüz E, 2005).
Ayrıca, Beck depresyon ve anksiyete skalaları ile Short
Form 36 (SF-36 ) anketleri dordurtuldu.
Bulgular
Hasta ve kontrol gruplar FSFI skorları açısından
karşılaştırıldığında MS grubunda FSFI total skoru ve her
bir alt grubu için istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha
düşüktü (her biri içi p=0.0001) (Tablo 7). Beck depresyon
(p=0.014) ve Beck anksiyete (p=0.0001) skorları MS
grubunda daha yüksek iken, SF-36 total skorları ve her bir
alt grubu hasta grubunda daha düşüktü.
Yapılan korelasyon analizinde EDSS skorları ve
hastalık süresi ile FSFI skorları arasında istatistiksel olarak
anlamlı korelasyon tespit edilmezken, Beck depresyon ve
Beck anksiyete skorları ile total FSFI skorları arasında
istatistiksel olarak anlamlı kuvvetli negatif korelasyon
tespit edildi (sırasıyla r=0.565; p=0.03, r=0,585; p=0.0001).
SF-36 skorları ile FSFI skorları arasında ise anlamlı,
kuvvetli pozitif korelasyon tespit edildi (r=0.654,
p=0.0001).
MR da ki lezyon lokalizasyonlarına göre göre
yapılan istatistiksel analizlerde sadece supratentorial
demiyelinizan plakları olanlar ile hem supra hem de
infratentorial lezyonları olan hastalar arasında FSFI
skorları açısından anlamlı fark yoktu (p=0.491). Benzer
şekilde sadece kranial lezyonu olan hastalar ile kranial ve
servikal ve kranial servikal ve torakal lezyonu olan
hastalar arasında FSFI skorları açısından istatistiksel
olarak anlamlı fark tespit edilmedi (sırasıyla p=0.361,
p=0.296) (Grafik 1). Kranial MR ında black hole
görünümü olan MS liler ile olmayan katılımcılar
karşılaştırıldığında her iki grup arassında FSFI skorları
arasında anlamlı fark tespit edilmedi (p=0.392). Ek olarak
tek yönlü varyans analizi kullanılan immunmodulatör
ilaçların FSFI skorları üzerine istatistiksel olarak anlamlı
bir etkisinin olmadığını gösterdi (F=0.341, p=848)
Sonuç
Çalışmamızda elde ettiğimiz en önemli sonuç
multpl sklerozis tanısı olan kadın hastalarda cinsel
işlevlerin ciddi biçimde etkilendiğidir, bu etkilenim ise
bizim araştırdığımız organik nedenlerden demiyelinizan
lezyon yükü, östradiol, testosteron ve troid fonksiyon
bozukluğundan bağımsız olarak depresyon ve anksiyete
gibi pskiyatrik nedenlerle ilişkilidir. Ek olarak hasta
grubunda günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek
için kullandığımız SF 36 sonuçları da sağlıklı gönüllülere
göre çok daha düşüktü. Bu durumun gerek primer olarak
MS ve cinsel işlev bozukluğu gibi komplikasyonları,
gerekse de MS e sekonder gelişebilecek psikiyatrik
nedenlerle ilişkili olabileceğini düşünüyoruz.
Kaynaklar
1. Kessler T M, Fowler C J & Panicker J N (2009). Sexual
dysfunction in multiple sclerosis. Expert Rev Neurother,
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(2000). Relapses and progression of disability in multiple
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[Abstract:0490]
Bel ağrılı hastaya yaklaşım
Ahmet Tolgay Akıncı
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir
Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Edirne
--NO FULLTEXT AVAILABLE—
AMAÇ: Bel ağrısı çok sık karşılaşılan bir şikâyet olup,
kişinin günlük aktivitesini kısıtlayarak iş kaybına yol açan
en sık nedenler arasında yer almaktadır. Dünya
nüfusunun yaklaşık %80’inin hayatının bir noktasında bel
ağrısı yaşadığı tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde
kronik hastalıklar arasında kalp hastalıklarını takiben
ikinci sırayı alırken cerrahi tedavi yapılan hastalıklar
listesinde beşinci sırada bulunmaktadır. Bu çalışmada çok
sık karşılaşılmasına karşın nispeten nadiren cerrahi
gerektiren bel ağrısı 2018 yılı Ocak ayında polikliniğimize
başvuran hastaların demografik verileri ışığında
incelenmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve
Sinir Cerrahisi Polikliniğine 2018 Ocak ayı içerisinde bel
ve/veya bacak ağrısı şikâyeti ile başvuran tüm hastalara
ait veriler incelenerek analiz edilmiştir.
BULGULAR: Toplam 489 hastaya ait 790 poliklinik kaydı
incelendiğinde 179 hastanın bel ağrısı veya ilişkili
şikâyetler ile başvurduğu saptandı. Bu hastaların 75’i
erkek (% 42,3) 102’si kadındı (%57,7). Ortalama yaş 48,8 (±
16,3) yıl olarak saptandı. Bu hastalardan 8’i (% 4) servise
yatırılırken yalnızca 3’ü (% 2) ameliyat edildi. Ameliyat
edilen hastaların radyolojik tetkikleri incelendiğinde ise
her üçünde de birden fazla patoloji olduğu tespit edildi.
SONUÇ: Bel ağrısı çok sık karşılaşılan, önemli miktarda iş
kaybına yol açan, görülme sıklığına nispeten nadir de olsa
cerrahi gerektirebilen bir sağlık sorunudur. Şikâyetlerin
bir aydan kısa süredir devam ediyor olması akut bel
ağrısı düşündürür ve sıklıkla istirahat, ağrı kesici ve kas
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gevşetici ilaçlar ve fizik tedavi gibi cerrahi dışı tedavi
yöntemleri yeterli olur. Hastaların % 90’ından fazlasında
tedaviye olumlu yanıt alınır. 4 hafta içerisinde yanıt
alınamaması durumunda radyolojik görüntüleme
yöntemleri ve cerrahi gerekliliği düşünülmeye
başlanmalıdır. Radyolojik görüntüleme çok duyarlı ancak
çok az özgüldür.
Anahtar kelimeler: bel ağrısı, cerrahi, yaklaşım
[Abstract:0491]
Samsun İlinde Aile Hekimlerinin Şizofreni Hastalarına
Karşı Tutumları ve Hekimlik Uygulamaları
Servet Aker , Ömer Böke , Yıldız Pekşen , Mustafa Kürşat
Şahin
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Canik Toplum Sağlığı
Merkezi, Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
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%17,1’i şizofreni tanılı hastanın psikiyatrik muayenesini
yapmaktan, %25,7’si ise hastaları takip ve tedavi etmekten
rahatsızlık duyacağını belirtmektedir. Şizofreni tanılı
hastalarının organik bir neden için muayene olmaya
gelmesi AH'lerin %3,9’unu rahatsız etmekte iken,
AH'lerin %26,3’ü yine de bu hastaların organik
sorunlarının da bir psikiyatrist tarafından çözümlenmesi
gerektiğine inanmaktadır.
SONUÇ: AH'ler, şizofreni hastalarına karşı sosyal mesafe
isteği ve sosyal izolasyon taleplerini, toplumla birlikte
paylaşmaktadırlar. AH'lerin şizofreni etiyolojisi ve
tedavisi konusundaki görüşleri bilimsel temellidir. AH'ler
şizofreni tanılı hastaları takip ve tedavi etmek konusunda
istekli değillerdir.
Anahtar kelimeler: birinci basamak sağlık hizmeti, aile
hekimliği, şizofreni

Amaç
Şizofreni her toplumda ve sosyoekonomik düzeyde
görülebilen; tanımı, klinik belirtileri ve seyri bakımından
çeşitlilik gösteren, karmaşık bir psikiyatrik bozukluktur.
Şizofrenik bozukluklardan dünya çapında 26 milyon
kişinin etkilendiği belirtilmektedir (1). Türkiye’de
şizofreni tanılı hastaların sayısı tam olarak
bilinmemektedir.
Ancak, yapılan sistematik bir gözden
AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, aile hekimlerinin (AH)
geçirmeye göre, Türkiye’de yaşam boyu şizofreni
şizofreni tanılı hastalara karşı tutumlarını ve hekimlik
yaygınlığının 8,9/1000 olduğu ifade edilmektedir (2).
uygulamalarını saptamaktır.
Şizofreni, tedavi maliyeti yüksek, kişilerde iş güç
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmaya, Samsun
kaybına
neden olan, hastada ve hasta yakınlarında ciddi
ilinde görev yapan 342 AH'den 327’si (%95,9) katılmıştır.
çaresizliğe
ve çöküntüye yol açabilen kronik bir
Araştırmacılar tarafından iki ayrı anket formu
hastalıktır.
Bu nedenle, hastalığın topluma maliyeti
hazırlanmıştır. İlk formda klinik gidişi hafif ikinci formda
hastalar için harcanan maddi kaynakların toplamından
ağır seyirli şizofreni tanılı hasta öyküsü bulunmaktadır.
daha fazladır. Bu bakımdan şizofreni; sadece hastaları,
Her iki vaka öyküsü de, ilk paragrafları aynı olan, iki
paragraflık bir tanımlama içermektedir. İkinci paragrafta hasta yakınlarını ve sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir
“hastalık” olmanın ötesinde bir halk sağlığı sorunu olarak
hafif veya ağır klinik gidiş özellikleri tanımlanmıştır.
görülebilir (3).
Hekimlerden, öyküsü anlatılan şizofreni tanılı hastayı
Sağlık hizmet planlayıcıları, son yıllardaki
dikkate alarak, anketi doldurmaları istenmiştir. Anket
formu, ortalama 150’şer kişiden oluşan AH gruplarına üç çalışmaları ve raporları ile ruhsal hastalıkların tanı, tedavi
ve takibinde birinci basamak hekimlerinin etkin rol
ayrı oturumda topluca uygulanmıştır. Anket AH'ler
oynaması ve hizmetin birinci basamağa yayılması
tarafından yaklaşık 15 dakikada doldurulmuştur.
gerektiği
üzerinde durmaktadırlar (4). Ruh sağlığı
İstatistiksel değerlendirme SPSS 15 ile yapılmıştır.
hizmetlerinin
birinci basamağa entegrasyonu ile
BULGULAR: Araştırmaya katılan hekimlerin %64,8’i
hizmetlerin
daha
geniş kitleye ulaştırılması sağlanabilir.
erkek, %35,2’si kadındır. Hekimlerin %97,3’ü
Böylelikle ruhsal hastalıkların erken tanınması, erken
kardeşlerinin bu kişilerle evlenmesinden, %94,5’i bu
tedavisi ve hastalarda oluşabilecek olası yeti yitiminin de
kişilerin çocuklarının kreş öğretmeni olmasından
önüne geçilebilir. Birinci basamak hekimlerinin ruhsal
rahatsızlık duyacaklarını, %78,9’u bu kişilere evlerini
hastalıkların
tanı, tedavi ve takibinde etkin rol
kiraya vermeyeceğini, %74,6’sı bu kişiler berber olsa bu
oynamasının
yolu, hekimlerin ruhsal hastalıklara karşı
kişilere saçlarını kestirmeyeceğini belirtmektedir.
olumsuz
tutumlardan
arınması ve bu konuda istekli
Hekimlerin %74,1’i bu kişilerin “ne zaman ne yapacağı
olması ile mümkündür. Birinci basamak hekimlerinin
belli olmayan kişiler” olduğunu düşünmektedir ve
hekimlerin %47,7’si bu kişilerle herhangi bir ortamda baş psikiyatrik tanılı hastalara karşı tutumları ve hekimlik
başa kalmak istememektedir. AH’lerin %23,8’i bu kişilerin uygulamalarının saptanması sağlık hizmet planlaması
aşamasında sağlık yöneticilerine yol gösterecektir.
toplum için büyük bir yük olduğuna inanmaktadır.
Bu araştırma ile Samsun ilinde birinci basamak
AH’ler şizofreni hastalığının etiyolojisinde en sık biyolojik
sağlık
hizmeti
veren aile hekimlerinin (AH) şizofreni
nedenleri (%91,7) sorumlu tutmuş ve tedavi için en çok
tanılı
hastalara
karşı tutumlarının ve hekimlik
ilaç kullanma (%96,7) seçeneğini önermiştir. AH'lerin
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uygulamalarının saptanması amaçlanmıştır.
Yöntem
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini,
Samsun ilinde aile hekimi (AH) olarak hizmet veren
toplam 342 hekim oluşturmaktadır. Bu çalışmada, ilgili
literatür taranarak (5-9) hazırlanan bir anket formu
kullanılmıştır. Anket formunda, klinik gidişi hafif veya
ağır olan iki farklı şizofreni tanılı hasta öyküsü
bulunmaktadır. Her iki vaka öyküsü de iki paragraflık bir
tanımlama içermektedir. İki vakanın ilk paragrafları
aynıdır. İkinci paragrafta ise hafif ve ağır klinik gidiş
özellikleri tanımlanmıştır. Her formda hasta
öykülerinden sadece biri yer almaktadır. Anket formu üç
ana bölümden (demografik bilgileri öğrenmeye yönelik
sorular, ruhsal hastalığa yönelik tutumları araştıran
ifadeler ve hekimlik uygulamaları ile ilgili soru-ifadeler)
oluşmaktadır. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli
izinler yazılı olarak alınmıştır. Hekimlerin yarısına hafif
klinikli, yarısına ise ağır klinikli hastalık öyküsü olan
formlar dağıtılmıştır. Anketler AH’lere yaklaşık 150’şer

kişilik üç oturumda toplu olarak uygulanmıştır. Anketler
hekimler tarafından ortalama 15 dakikada
doldurulmuştur. Çalışmaya 342 AH'den 327’si (%95,9)
katılmıştır.
Anket formlarından elde edilen veri SPSS 15,0 ile
analiz edilmiştir. Veriler ortalama ± standart sapma
olarak, ifadelere verilen yanıtlar ise yüzde olarak
belirtilmiştir. Hafif vakalı anketlerde hekimlerin verdiği
yanıtlarla, ağır vakalı anketlerde hekimlerin verdiği
yanıtların karşılaştırılmasında Ki Kare Testi
kullanılmıştır. İstatistik anlamlılık düzeyi olarak p<0,05
kabul edilmiştir.
Bulgular
Araştırmaya katılan 327 AH’nin 212’si (%64,8)
erkek, 115’i (%35,2) kadındır. Erkek hekimlerin yaş
ortalaması 38,42±6,77 yıl, kadın hekimlerin yaş ortalaması
35,30±4,49 yıl, tüm hekimlerin yaş ortalaması ise
37,32±6,24 yıldır. Hekimlerden %79,5’i evli, %70,4'ü en
az bir çocuk sahibidir ve çocuk sahibi olan hekimlerde,
çocuk sayısı ortalaması 1,67±0,68’dir.

Tablo 1. AH’lerin Şizofreni Tanılı Hastaya Karşı Tutumları
İfadeler
Bir kız (erkek) kardeşiniz olduğunu farz edelim. Kız (erkek) kardeşinizin bu kişi ile evlenmek
istemesi sizi rahatsız eder mi?
Bir çocuğunuz olduğunu farz edelim. Bu kişinin çocuğunuzun kreş öğretmeni olması sizi rahatsız
eder mi?
Bir apartman dairesinde oturduğunuzu düşünelim. Bu kişinin apartmanınızda kapıcı olarak
çalışması sizi rahatsız eder mi?
Bu kişinin yanınızdaki daireye ya da eve taşınarak kapı komşunuz olması sizi rahatsız eder mi?
Bu kişi ile şehirlerarası otobüste, yedi saatlik bir yolculukta yan yana oturmak sizi rahatsız eder mi?
Bu kişi ile aynı işyerinde çalıştığınızı farz edelim. Aynı odayı onunla paylaşmak sizi rahatsız eder
mi?
Bu kişinin geleceğini öğrendiğiniz bir aile toplantısına katılmak sizi rahatsız eder mi?
Bu kişi ile belediye otobüsünde yan yana oturmak sizi rahatsız eder mi?
Bu kişinin sokağınızda işlettiği bakkal dükkânından alışveriş etmek sizi rahatsız eder mi?
Bu kişi ile aynı işyerinde ama farklı odalarda çalıştığınızı farz edelim. Bu kişi ile aynı çatı altında
bulunmak sizi rahatsız eder mi?
Bir çocuğunuz olduğunu farz edelim. Bu kişinin çocuğunun, sizin çocuğunuzla aynı sınıfta olması
sizi rahatsız eder mi?
Bu kişinin sizin sokağınızda bir eve taşınması sizi rahatsız eder mi?
Kız (erkek) kardeşim bu kişi ile evlenmek isterse bu evliliği önlemek için çaba harcardım.
Bu kişi çocuğumun kreşinde öğretmen olsa onu işten çıkartmak için çaba harcardım.
Bu kişi oturduğum binada bir eve taşınsa onu evden çıkartmak için çaba harcardım
Kiraya vermeyi istediğiniz bir eviniz olduğunu farz edelim. Evinizi bu kişiye kiralar mısınız?
Bu kişi bir kuaför / berber olsa, ona saçınızı kestirir miydiniz? Ya da yaptırır mıydınız?
Eğer bu kişiyi tanısaydınız, ona günlük sıkıntılarınızı anlatıp, onunla dertleşir miydiniz?
Bir aile toplantısında karşılaştığınız bu kişi ile memleket meseleleri hakkında sohbet eder misiniz?
Bir aile toplantısında karşılaştığınız bu kişi ile iskambil kâğıdı, okey, tombala ve benzeri bir oyunu
oynar mısınız?
Bu kişinin ne zaman ne yapacağı belli olmaz.
Bu kişi ile herhangi bir ortamda yalnız başıma kalmak istemezdim.
Bu kişi sokağımızda bir evde oturuyor olsa çocuğumun yalnız başına dışarı çıkmasına izin
vermezdim.

Evet %
Klinik Seyir
Hafif
Ağır
95,8
98,8 *
91,5

97,5 **

61,8

85,2 **

58,8
54,5
55,2

80,9 **
84,0 **
79,0 **

30,3
26,7
27,3
18,2

57,4 **
59,9 **
53,7 **
35,2 **

23,0

27,8 *

11,5
92,1
37,6
16,4
28,5
37,6
37,6
68,5
69,7

21,0 **
96,9 *
48,1 *
25,3 *
13,6 **
13,0 **
21,6 **
45,7 **
46,3 **

64,2
38,8
30,3

84,0 **
56,8 **
38,9 **
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AH’lerin; şizofreni tanılı hastaya karşı tutumlarını
saptamak için hazırlanan ifadelere vermiş oldukları
yanıtların yüzde dağılımı Tablo 1’de; şizofreni tanısı alan
bir kişinin sosyal yaşama katılımını ne oranda kabul
ettikleri, bu hastaların sosyal izolasyonunu hangi oranda
istediklerini öğrenmeye yönelik ifadelere vermiş oldukları
yanıtların yüzde dağılımı Tablo 2’de; şizofreni
hastalığının etiyolojisi konusundaki düşüncelerinin yüzde
dağılımı Tablo 3’de; tedavisi hakkındaki düşüncelerinin
yüzde dağılımı ise Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 2. AH’lerin şizofreni tanılı hastanın sosyal
izolasyonuna bakışı.
Evet %
Klinik
İfadeler
Seyir
Hafif Ağır
Bu kişi iyileşmiş görünse bile
46,1
54,9
evlenmesine izin verilmemelidir
*
Bu kişi ancak doktor raporu ile
47,3
54,3
düzeldiği kanıtlanırsa oy
*
kullanabilmelidir
Bu kişilerin tedavi edildiği yerler
21,8
29,6
yerleşim yerlerinden uzakta olmalıdır
*
Bu kişi yeterince tedavi olmazsa ağrısız
17,6
31,5
bir operasyonla kısırlaştırılmalıdır
**
Bu kişi sürekli polis takibinde olmalıdır
12,1
15,4
*
Bu tip kişiler toplum için büyük bir
20,0
27,8
yüktür
*
* p> 0,05, **p <0,05

Tablo 3. AH’lerin şizofreni hastalığının etiyolojisi
hakkındaki düşünceleri
Katılıyorum
%
İfadeler
Klinik Seyir
Hafif Ağır
... , nörobiyolojik ve genetik gibi
91,5
92,0 *
biyolojik nedenlerden
kaynaklanmaktadır
... , sosyal ve çevresel sorunlardan
37,0
54,9
kaynaklanmaktadır
**
... , çocukluk dönemindeki sorunlardan
33,9
57,4
kaynaklanmaktadır
**
... , kişilik zayıflığı ve irade
10,3
23,5
eksikliğinden kaynaklanmaktadır
**
... , çok çalışmasından
5,5
5,6 *
kaynaklanmaktadır
... , Allah’ın onun ya da ailesinin bir
3,6
1,9 *
hatası nedeniyle verdiği cezadır
… ,: Bu kişinin içinde bulunduğu durum * p> 0,05, **p
<0,05
§

§

§

§

§

§

§

AH’lere, anket formunda belirtilen vakanın
kendisine hasta olarak gelmesi durumunda rahatsız olup
olmayacağı sorulduğunda, hekimlerin %17,1’i bu
durumun kendilerini rahatsız edeceğini belirtmiştir. Ağır
klinikli vakada bu oran %19,1 iken hafif klinikli vakada
%15,2’dir ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark
yoktur (p>0,05).
AH’lere “Öyküsü anlatılan hasta, tedavisini sizin
düzenlemenizi ve sizin kontrolünüzde takip edilmeyi
istiyor. Bu sizi rahatsız eder mi?” diye sorulduğunda,
hekimlerin %25,7’si rahatsız olacağını belirtmiştir.
Vakaların kliniklerinin farklı olması hekimlerin rahatsız
olma durumunu değiştirmemektedir (p>0,05).
Şizofreni tanılı hastaların organik bir neden için
muayene olmaya gelmesi hekimlerin ancak %3,9’unu
rahatsız etmekte iken, hekimlerin %26,3’ü yine de bu
hastaların organik sorunlarının onu takip eden
psikiyatrist tarafından çözümlenmesi gerektiğine
inanmaktadır. Kliniğin ağırlığı rahatsızlık durumunu
etkilememektedir (p>0,05).
AH’lere, “Belirtilen hasta muayene olmak için
size gelse ne yaparsınız?” diye sorulmuştur. AH’lerin
%70,0’i hastayı muayene edip uzman hekime sevk
edeceğini ifade etmiştir. Muayene edip ilaç yazacağını
söyleyenlerin oranı ise sadece %2,2’dir. Vakanın kliniği
hekimlerin bu yöndeki tutumlarını değiştirmemektedir
(p>0,05).
Tablo 4. AH’lerin şizofreni hastalığının tedavisi
hakkındaki düşünceleri
Katılıyorum
%
İfadeler
Klinik Seyir
Hafif Ağır
... , ilaç kullanması gerekir
94,5
98,8
*
... , kendisi ile konuşulması, rehberlik
92,7
94,4
edilmesi gerekir
*
§

§

Tartışma
Çalışmaya katılan hekimlerin verdikleri yanıtlar
incelendiğinde; hekimlerin, hastalar ile kişisel bağlantı
gerektiren durumlardan daha çok rahatsızlık duydukları,
buna karşın göreli olarak daha genel, kişisel olmayan
ortamlarda karşılaşmaktan daha az oranda rahatsızlık
hissettikleri görülmektedir.
Şizofreni tanılı hastalara yönelik sosyal mesafe ve
sosyal izolasyon istekleri hastanın kliniğinden
kaynaklanabildiği gibi sadece şizofreni hastası etiketinden
de kaynaklanıyor olabilir. Yanıtlar incelendiğinde, ağır
klinik vakalı hastada, hafif klinik vakalı hastaya göre
sosyal izolasyon ve sosyal mesafe isteğinin daha belirgin
olduğu görülmektedir. Ancak gözden kaçmaması gereken
konu, hafif klinikli vakada tanımlanan vakanın klinik
olarak oldukça iyi durumda olduğudur. “İyileşmiş
görünen, işine giden ve hayatını sorunsuz sürdürebilen”
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bir şizofreni vakasında bile, hekimler belirgin olarak
sosyal yönden kısıtlayıcıdır.
Türkiye’de, ruhsal hastalıklara yönelik tutum
çalışmaları 1970'li yıllarda başlamıştır (10). Bu
çalışmalardaki ortak kanı, ruhsal hastalıklar konusundaki
bilginin yıllar içinde toplumda belirgin olarak arttığı
yönündedir. Ancak hastalara yönelik reddedici, dışlayıcı,
ayrımcı ve kısıtlayıcı tutumlar yıllar içinde değişmeden
varlığını sürdürmektedir (10-18).
Türkiye de birinci basamak hekimlerinin şizofreni
hastalarına karşı tutumlarını araştıran çalışmalar için
literatür taraması yapıldığında üç çalışmanın öne çıktığı
görülmektedir (11,18,19). Her üç çalışmada da; şizofreni
tanılı hastalara yönelik önyargıların birinci basamak
hekimleri arasında yaygın görüldüğünden
bahsedilmekte; komşuluk, sosyal ilişkiler gibi alanlarda
ve hastayı “potansiyel tehlike” olarak görme konusunda
hekimlerin olumsuz tutumlar sergiledikleri
bildirilmektedir (5,20,21).
Bu çalışma göstermiştir ki; toplumda, şizofreni
tanılı hastalara karşı yaygın olarak görünen olumsuz
tutum ve önyargılar birinci basamak hekimleri arasında
da yaygın olarak görülmektedir. Olumsuz tutumların bir
kısmı hastalığının kliniğinden kaynaklanıyor olsa da
önemli kısmı hastaların taşımış olduğu etiketten köken
almaktadır.
Toplumda; şizofreni hastalarının ne yapacağı
bilinmeyen kişiler olarak tanımlanması sık karşılaşılan bir
durumdur (11). Samsun’daki AH'ler, bu tanımlamaya
%74,1 oranında katılmıştır. Hafif klinikli vaka da ise bu
tanımlamaya katılma oranı %64,2’dir. Görünen o ki;
hekimler klinikten bağımsız olarak şizofreni etiketi
taşıyan her kişiyi ne yapacağı bilinmeyen kişiler olarak
görmektedir. İyileşmiş görünen, işine giden ve hayatını
sorunsuz sürdürebilen bir şizofreni tanılı hastayla bile
hekimlerin %38,8’inin herhangi bir ortamda yalnız başına
kalmak istememesi, şizofreni üzerindeki etiketi görmek
açısından önemlidir. Hastanın kliniğinin ağırlığı hastaya
karşı korkuyu arttırmaktadır ancak bu korku hastalığın
kliniğinden bağımsızdır ve şizofreni etiketi ile ilişkilidir.
Şizofreni hastalarına karşı toplumda var olan
tutumları saptamak amaçlı birçok çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmaların ortak yanı, şizofreni hastalarının yüksek
oranda “tehlikeli” ve “ne yapacağı belli olmayan” kişiler
olarak tanımlanmasıdır (11,18,22). Türkiye’nin değişik
bölgelerindeki dokuz farklı ilde görev yapan pratisyen,
uzman ya da asistan hekimle yapılan bir çalışmada,
hekimlerin yarısının şizofreni tanılı hastaları saldırgan ve
tehlikeli kişiler olarak değerlendirmekte olduğu
saptanmıştır (20).
Bu çalışmanın sonuçları, diğer çalışmalarla
birlikte değerlendirildiğinde; birinci basamak
hekimlerinin, şizofreni tanılı hastaya karşı duyulan
korkuyu toplumla birlikte paylaşmakta olduğu
anlaşılmaktadır. Ayrıca, hekimlerin hastalara karşı
duydukları korku, sosyal mesafe ve sosyal izolasyon

isteklerinin altında yatan neden gibi durmaktadır.
Bu çalışmada, AH'ler şizofreni hastalığındaki
etiyolojik nedenlerden en sık biyolojik nedenleri ön plana
çıkartmıştır. Sosyal-çevresel sorunlar ve çocukluk dönemi
sorunları etiyolojide diğer sorumlu tutulan nedenlerdir.
Bu sıralama modern psikiyatri anlayışı açısından doğru
bir sıralamadır.
Aker ve arkadaşlarının çalışmasında (5),
tanımlanan şizofreni vakasındaki yakınmaları hekimlerin
%42,7’si kişilik zayıflığına bağlamıştır. Birinci basamak
hekimlerinin %67,7’si şizofreninin doğuştan gelen bir
hastalık olduğunu, %37,7’si şizofreninin sosyal sorunlar
nedeniyle ortaya çıktığını, %10,3’ü ise bulaşıcı olduğunu
belirtmiştir. Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinde yapılan
iki farklı çalışmada, öğrenciler şizofreninin en önemli
nedenleri olarak organik-genetik ve sosyal sorunları
belirtmişlerdir (23,24). Tıp fakültesi öğrencileri ile yapılan
çalışmalarda, şizofreni hastalığının etiyolojisinde bilimsel
olarak kabul edilemeyecek görüşlerin, eğitim süreci içinde
azaldığı belirtilmektedir (23,25).
Samsun’da görev yapan AH’lerin şizofreni
hastalığının etiyolojisi konusunda bilimsel temelleri olan
bilgiye sahip olmalarını, bu konuda yeterli eğitim
almalarına bağlamak mümkündür.
Bu çalışmada; AH’ler şizofreni hastalığının tedavi
seçeneklerinden en çok ilaç kullanmayı ön plana
çıkartmıştır. Rehberlik hizmetleri ve psikoterapi diğer
seçeneklerdir. Klinik ağırlaştıkça hastaneye yatırılma
seçeneği daha çok ön plana çıkartılmıştır.
Yapılan bir çalışmada, hekimlerin %90,0’ı
şizofreni tanılı hastaların psikoterapi ile %56,3’ü ilaçla
tedavi edilebileceğini belirtmiştir. Hacı ya da hocaların
şizofreninin iyileşmesini sağlayabileceğini düşünenlerin
oranı %3,0’dır (5). Ankara’da birinci basamak
hekimleriyle yapılan başka bir çalışmada, saldırgan
paranoid şizofreni vakası tanımlanmış ve hekimlere bu
hastanın tedavisi ile ilgili düşünceleri sorulmuştur.
Hekimler tedavi seçeneklerinden en çok ilaca (%82,0),
bireysel danışmanlığa (%81,0) ve aile danışmanlığına
(%80,8) destek vermiştir (26). Yaklaşık 20 yıl önce birinci
basamak hekimleri ile yapılan bir çalışmada, sağaltım için
en çok “hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir”
görüşünün ön planda olduğu görülmektedir (27).
Bu sonuçlar, birinci basamak hekimlerinin
hastalığın tedavisi konusundaki görüşlerini yansıtması
açısından önemlidir. Hekimler hangi tedavinin daha
verimli ve uygun olduğu konusunda bilimsel bir duruş
sergilemektedirler.
Hekimler şizofreni hastalarının organik bir neden
için muayene olmaya gelmesinin kendilerini rahatsız
etmeyeceğini ifade etseler de, yine de bu hastaların
organik sorunlarının bir psikiyatrist tarafından
çözümlenmesi gerektiğine inanmaktadırlar. AH’lerin
şizofreni tanılı hastaları sevk etme yönünde bir eğilim
içinde oldukları görülmektedir.
Sağlık çalışanlarının psikiyatrik hastalığı olanları
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pek sevmediği eskiden beri bilinen bir durumdur (19).
Birinci basamakta çalışan hekimler, psikiyatrik hastalığı
olan kişilerle uğraşmak istememekte ve psikiyatrik
hastalıkların sağaltımının kendilerinin görevi olmadığına
inanmaktadırlar (28,29). Kocaeli’de birinci basamak
hekimleri ile yapılan bir çalışmada, hekimlerin psikotik
bozukluğu olan hastalara sağaltım başlama ve izleme
konusunda isteksiz oldukları görülmüştür. (21).
Eskişehir’de birinci basamak hekimleri ile yapılan bir
çalışmada ise hekimlerin tümü “şizofreni tanılı hastayı
tedavi edemeyeceğini” belirtmiştir. Hekimlere “hangi
psikiyatrik hastalık konusunda eğitim almak istersiniz?”
diye sorulduğunda en az oranda şizofreni ile ilgili eğitim
almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu bulgu, hekimlerin
şizofreni tanılı hastaları tedavi etme konusunda isteksiz
olmalarına bağlanmıştır (30).
Birinci basamak hekimlerinin şizofreni
hastalarının tedavisi ve takibi konusunda istekli
olmamasının altında yatan birçok neden olabilir.
Hekimler şizofreni konusunda bilgi eksikliği hissettikleri
için bu hastalarla karşılaşmak istemiyor olabilirler ya da
çalışma yoğunluğu, zaman azlığı bu isteksizliğin altında
yatan neden olabilir. Belki de hekimler şizofreni
hastalarından duydukları korku ve bu hastalarla herhangi
bir şekilde ilişkide olmama istekleri nedeniyle bu konuda
çekince gösteriyor olabilirler. Bu çalışma; hekimlerdeki
tedavi ve takip isteksizliğinin altında hangi nedenin
yattığının saptanması için uygun bir çalışma değildir.
Ancak hekimlerin, şizofreni hastalığının etiyolojisi ve
tedavisi konusundaki bilimsel duruşları göz önüne
alındığında, isteksizliklerinin altında yatan nedenin
şizofreni hastalarına karşı duyulan “mesafe koyma isteği”
olabileceği sonucuna varılmıştır.
Bu çalışmanın sonuçlarına göre; Samsun ilinde
çalışan AH'lerin şizofreni hastalarından uzak durmaya
çalıştıkları söylenebilir. AH'lerin, bu tutum dağarcığı ile
şizofreni hastalarını tedavi etmelerini beklemek hastaların
yararına olmayabilir. Ancak; AH'ler şizofreni hastalarını
tedavi etmeseler bile, olası sevk zinciri zorunluluğu ile
birlikte, her kontrol döneminde, şizofreni hastaları ile
karşılaşmak zorunda kalacaklardır. Bu durum AH'lerin
tutumlarını değiştirmeye yönelik programları gündeme
getirmektedir. Bu programların ivedilikle hayata
geçirilmesi gerektiği açıktır. Ancak bu programların
sadece bilgi ile sınırlı olmasının, tutumları değiştirmeye
yetmeyebileceği her zaman akılda tutulmalıdır.
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[Abstract:0498]
Sigara bırakmada başarısızlığa neden olan faktörlerin
belirlenmesi
Erdem Bayman , Aylin Baydar Artantaş
Muş Korkut İlçe Devlet Hastanesi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile
Hekimliği Kliniği

başarısızlığa neden olan faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM: Bu çalışma 1 Ocak 2016- 15 Haziran 2016
tarihleri arasında yürütülmüş olup vaka-kontrol tipinde
bir çalışmadır. Çalışmaya Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği bünyesindeki sigara
bırakma polikliniklerine başvurmuş ve en az 6 aydır takip
edilen kişiler dâhil edilmiştir. En az 3 aydır sigara
içmediği belirlenen kişiler kontrol grubuna seçilmiştir.
Veriler hasta dosyalarından elde edilmiş ve elektronik
ortama aktarılmış, Statistical Package for Social Sciences
Version 15.0 (SPSS 15) programı kullanılarak analiz
edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya toplamda vaka grubunu
oluşturan 82 kişi, kontrol grubunu oluşturan 116 kişi
olmak üzere 198 kişi dâhil edildi (Tablo 1). Kadın/erkek
oranı 0,33 olarak saptandı. Çalışmaya katılanların yaş
ortalaması 43,6 ± 11,6 yıl olarak bulundu. Lojistik
regresyon analizinde sigarayı bırakma deneme sayısının
2’den az olmasının, ek kronik hastalık bulunmasının,
günlük içilen sigara miktarının 15’ten fazla olmasının
sigara bırakmada başarısızlık riskini artırdığı saptandı.
SONUÇ: Sigarayı bırakma her yaş grubu için önem arz
etmektedir. Gençlerin sigaraya başlamasını önlemek ve
sigara içenlerin bir an önce bırakmasına yardımcı olmak
tüm hekimlerin hedefi olmalıdır. Fiziksel bağımlılık skoru
yüksek olanlarda farmakolojik tedavi iyi
değerlendirilmelidir. Daha önce başarısız girişimi olan
hastalara ilk denemelerden sonra başarı şansının arttığı
anlatılarak motive edilmelidir.
Anahtar kelimeler: sigara bırakma, sigara kullanımı, tütün
bağımlılığı, vaka-kontrol çalışması
[Abstract:0500]
İdrar inkontinansı olan postmenapozal kadınlarda
tedavi arayışını olumlu veya olumsuz etkileyen
faktörler nelerdir?
Bilgen Küçük, Hüsniye Funda Arpacı, Hakan Demirci
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Bursa
--NO FULLTEXT AVAILABLE--

AMAÇ: Postmenapozal dönemde kadınlarda idrar
inkontinansı sık rastlanan bir halk sağlığı sorunudur.
Ülkemizde ve yurtdışında yapılan çalışmalarda üriner
inkontinans yakınması olan kadınların bu şikayetle
hekime başvuru oranları düşük bulunmuştur. Özellikle
--NO FULLTEXT AVAILABLE-utanma ve bu rahatsızlığı fizyolojik bir durum olarak
değerlendirme, hekime başvurma önündeki en büyük
AMAÇ: Tütün bağımlılığı, başarısız bırakma girişimi yani engel olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada,
nükslerle seyreden, tedavi edilebilir kronik bir hastalık
bölgemizde yaşayan kadınlarda üriner inkontinans
olarak kabul edilmektedir. Tedavinin başarısını etkilen
nedeniyle hekime başvurma durumunu etkilemesi
pek çok faktör mevcuttur. Bu çalışmada sigara bırakma
muhtemel sebepleri araştırmayı amaçladık.
polikliniklerine başvuran kişilerde sigara bırakmada
1

2

1

2
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YÖNTEM: Çalışmaya Bursa Osmangazi ilçesinde
yaşayan, Küplüpınar Aile Sağlığı Merkezi 16.01.062 ve
16.01.065 nolu birimlere kayıtlı 50 yaş üzeri
postmenapozal dönemde olan 402 kadın dahil edildi.
Hastalar, sosyodemografik bilgileri sorgulayan bir form
ve beraberinde ‘Incontinence Impact Questionnaire-7’ ve
‘International Consultation on Incontinence
Questionnaire-SF’ ölçeklerini doldurdu. Ek olarak,
kendilerinde üriner inkontinans olup ve hekime
başvurmayanların neden hekime gitmedikleri ve hekime
başvuranların ise neden hekime gittikleri sorgulandı.
BULGULAR: Katılımcıların (n=402) yaş ortalaması
63,4±8,9 olarak hesaplandı. Çalışmamız sonucunda 149
gönüllüde (%37) idrar inkontinansı olduğunu tespit ettik.
Üriner inkontinansı olan kadınların %34,9’u (n=52) bu
şikayetle bir doktora başvurmuştu. Hekime başvuranların
21’i (%5,2) kadın hastalıkları ve doğum uzmanına, 17’si
(%4,2) ürologa ve 13’ü (%3,2) aile hekimine başvurmuştu.
Başvuru sebeplerinin dağılımı günlük yaşam
aktivitelerini olumsuz etkilemesi, dini vecibelerini yerine
getirememesi, sosyal ortamlara girememesi ve pis koku
ve kirlilik duygusu şeklindeydi. Üriner inkontinans
sebebiyle hekime gitmeyen katılımcılarda bu durumu
etkileyen sebepler: idrar kaçırmak normaldir, doktora
gitmek bende sıkıntı ve korku yaratıyor ve utanıyorum
şeklinde sıralanmaktaydı. Üriner inkontinansın şiddeti
hekime başvuruyu etkileyen bağımsız bir değişken olarak
belirlendi.
SONUÇ: Bu örneklemde postmenapozal dönemdeki
kadınlarda üriner inkontinas sıktır ve bu şikayete sahip
kadınların tedavi arayışı sınırlıdır. Tedavi arayışının
önündeki en büyük engeller üriner inkontinansı hastalık
olarak görmemek, doktordan çekinmek ve utançtır. Aile
hekimleri postmenapozal kadınlarda üriner inkontinası
sorgulamalı, hastayı bu konuda konuşmaya teşvik etmeli
ve tedavisi için gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
Anahtar kelimeler: üriner inkontinans, menapoz, tedavi
arayışı, utanma

Hastanesi’ nde Ocak 2013-Mayıs 2017 tarih aralığında
ulusal işitme tarama protokolüne göre yapılmış olan test
sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Belirtilen tarih
aralığında 10575 bebek taranmış olup, 3542 si işitme kaybı
açısından belirlenmiş risk faktörlerinden herhangi birine
sahip olduğundan çalışmaya dahil edilmeyip kalan 7033
bebekten rastgele seçilmiş 493’ ünün sonuçları
değerlendirilmiştir.
BULGULAR: 493 bebeğin 255’ i (%51.7) normal doğum
ile, 238’ i (%48.2) sezeryan doğum ile dünyaya gelmiştir.
493 bebekten 171’i (%34.7) birinci emisyon (OAE1)
testinde, 271’ i (%55.0) ikinci emisyon (OAE2) testinde, 46’
sı (%9.3) işitsel beyin sapı yanıtı (ABR) testinde
taramadan geçmiş olup, 5 bebek de (%1.0) işitme kaybı
şüphesi ile üçüncü basamak tanı merkezine sevk
edilmiştir. Doğum yöntemine bakılmaksızın bebeklerin
çoğunun ikinci emisyon (OAE2) testinde taramadan
geçtiği görülmekte olup, doğum yöntemi açısından da
arada bir farklılık görülmediği, her iki doğum
yönteminde de bebeklerin çoğunun OAE2’ de taramadan
geçtiği, yarıdan fazlasının da OAE1’ de kaldığı tespit
edilmiştir.
SONUÇ: Tarama testlerinin her aşaması ayrı ayrı
değerlendirildiğinde doğum şekli açısından arada
farklılık olmayıp, her iki doğum şeklinde de bebeklerin
çoğunun OAE2’ de geçtiği belirlenmiştir. Bu nedenle
OAE1 testinin doğum sonrası hemen yapılması yerine
OAE2 zamanlamasında yapılmaya başlanmasının daha
doğru olacağı kanısındayım.
Anahtar kelimeler: sezeryan doğum, doğum şekli,
yenidoğan işitme taraması, otoakustik emisyonlar
Amaç

Tüm dünyada yaklaşık olarak her 1000 canlı
doğumda 1-6 oranında görülme sıklığı ile işitme kaybı, en
önemli halk sağlığı problemlerinden birisidir (1,2). Yeterli
dış uyaran alamamaya bağlı olarak konuşma, dil
gelişiminde gecikmeye, zihinsel faaliyetlerin
gelişememesine, sonuçta öğrenme güçlüğüne bağlı olarak
akademik başarısızlığa ve bazı sosyal sorunlara davetiye
[Abstract:0502]
çıkarmaktadır (3). Bu bağlamda yenidoğan işitme
taramaları önleyici sağlık hizmetleri arasında önemli bir
Doğum Şeklinin Yenidoğan İşitme Tarama Testi
yere
sahiptir ve 2004 yılından bu yana ülkemizde de
Sonuçlarına Etkisi
gitgide gelişerek uygulanmaktadır. Yenidoğan işitme
Selis Gülseven Güven
taramaları 2014 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı Ulusal
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz
işitme Programı adını almıştır. Bu programla, tüm
Ana Bilim Dalı, Edirne
bebeklerin 1 aylık olmadan işitme taramasına erişmesi
AMAÇ: İşitme kaybı önemli bir halk sağlığı sorunu olup, hedeflenmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü ve İşitme Kaybı Ortak
zamanında tanı konulup rehabilitasyonunun
yapılabilmesi için yenidoğan işitme tarama testleri “Sağlık Komitesi çocukların işitme kaybının ilk üç ayda tespit
edilmesini, ilk altı ay içerisinde de rehabilitasyona
Bakanlığı Ulusal İşitme Programı” adı altında
başlanmasını önermektedir (4). Tarama programından
uygulanmaktadır. Test sonuçlarına etki edebilecek
geçmemiş
bir bebeğin işitme kaybı tanısı alması ortalama
faktörlerin araştırılması bu programların gelişmesine
12.-36.aylar
arasındadır ki, bu geçen zaman çocuğun
katkı sağlamaktadır. Ben de doğum şeklinin bu testlerin
gelişimi
açısından
çok değerlidir (5,6).
sonuçları üzerine etkisi olup olmadığını araştırdım.
Ulusal
yenidoğan
işitme tarama programına göre
YÖNTEM: Bu çalışmada Tekirdağ Çorlu Devlet
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testler otoakustik emisyon (Transient Evoked Otoacoustic
Emissions-TEOAE) ve işitsel beyin sapı yanıtı (Auditory
Brainstem Response-ABR) testleri kullanılarak
yapılmaktadır. “American Academy of Pediatrics , Joint
Committee on Infant Hearing” tarafından 1994 yılında
belirlenmiş risk faktörlerine (1. TORCH (Toksoplazma,
kızamıkçık, sitomegalovirus, herpes, sfilis) 2. Ailede
çocukluk çağı sensorinöral işitme kaybı öyküsü 3. Dış
kulak yolunu ve kepçeyi ilgilendiren baş yüz anomalileri
4. Doğum ağırlığı 1500 gramdan küçük olan prematüreler
5. Exchange transfüzyon (kan değişimi) gerektiren
hiperbilirubinemi (sarılık) 6. Ototoksik ilaç kullanımı
(aminoglikozitler ve birden fazla kür kullanılanlar,
beraberinde loop diüretikleri verilenler) 7. Bakteriyel
menenjit 8. Apgar skoru 1. dakikada 0-4, 5. dakikada 0-6
olan (doğumla ilişkili oksijensiz kalan) bebekler 9. 5
günden fazla mekanik ventilasyon (yardımcı solunum
cihazı ile solutma) uygulanan bebekler 10. Sensorinöral
veya iletim tipi sağırlığın eşlik ettiği bilinen sendrom
bulgusu olanlar ) sahip olan yenidoğanlarda işitme kaybı
daha fazla görülmektedir (7). Bu da dikkate alınarak
tarama programı çerçevesinde hepsi sorgulanmaktadır.
Yöntem
Çalışmada Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi’ nde
Ocak 2013-Mayıs 2017 tarih aralığında gerçekleştirilmiş,
risk faktörü olmayan bebekler arasından rastgele seçilmiş
olan 493 bebeğin işitme tarama test sonuçları retrospektif
olarak incelenmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için
Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Çorlu İlçe Devlet
Hastanesi Yöneticiliği’ nden izin alınmıştır.
İşitme tarama testleri hastanenin bu testler için
ayrılmış olan bir bölümünde, sessiz bir ortamda, eğitim
almış bir hemşire ve odiometri teknisyenlerince
uygulanmıştır. Testler yapılırken bebeğin sessiz ve
hareketsiz olmasına özen gösterilip çoğu zaman
annelerinin kucağında ya da sedye üzerine yatırılarak
yapılmıştır. Bebeklerin dış kulak kanallarında amniyon
sıvısı ya da verniks kazeosaya bağlı birikimler göz
önünde bulundurularak gerekli temizlik yapıldıktan
sonra dış kulak yolu çapına en uygun prob yerleştirilip
test ölçümleri gerçekleştirilmiştir. TEOAE ve ABR testleri
için Madsen AccuScreen (Otometrics, Danimarka) cihazı
kullanılmıştır.
Çalışma verilerinin toplandığı dönemde tarama
protokolünün uygulama şekline göre; bebek doğar
doğmaz ilk birkaç gün içinde ilk emisyon testi (OAE1)
yapılmış; bu testi geçemeyenler 15 gün sonra ikinci
emisyon testine (OAE2) çağrılmıştır; bunu da
geçemezlerse yine 15-20 gün sonra ABR testi için
çağrılmışlardır; şayet bu testi de geçemedilerse daha ileri
işitme testlerinin yapıldığı üçüncü basamak sağlık
kuruluşlarına sevk edilmişlerdir.
Bu tarih aralığında toplam 10575 bebek taranmış
olup, 3542’ si yukarıdaki risk faktörlerinden herhangi
birine sahip olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.

7033 bebekten rastgele seçilmiş 493’ ünün tarama
sonuçları bebeğin doğum tekniği açısından ele alınmıştır.
Bulgular
493 bebeğin 255’i (%51.7) normal doğum ile, 238’i
(%48.2) sezeryan doğum ile dünyaya gelmiştir. 493
bebekten 171’i (%34.7) birinci emisyon (OAE1) testinde,
271’i (%55.0) ikinci emisyon (OAE2) testinde, 46’sı (%9.3)
ABR testinde taramadan geçmiş olup, 5 bebek de (%1.0)
işitme kaybı şüphesi ile üçüncü basamak tanı merkezine
sevk edilmiştir. 493 bebeğin toplamda 442’si (%89.65)
OAE2 aşamasında taramadan geçmişken, 322’si (%65.31)
OAE1 aşamasında taramadan kalmıştır. Normal doğum
ile dünyaya gelen bebeklerin 80’i (%31.4) OAE1’den,
153’ü (%60.0) OAE2’den, 18’i (%7.1) ABR’den taramayı
geçip, 4 bebek (%1.6) sevk edilmiştir. Sezeryanla
doğanların ise 91’i (%38.2) OAE1’den, 118’i (%49.6)
OAE2’den, 28’i (%11.8) ABR’den taramayı geçip, 1 bebek
(%0.4) sevk edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. İşitme taramalarından geçen ve sevk edilen
bebeklerin doğum şekline göre dağılımı
İŞİTME TARAMA
TESTİ AŞAMALARI TOPLAM
OAE1OAE2 ABR SEVK
80 153 18
4
255
Normal
Doğum doğum %
31,4% 60,0% 7,1% 1,6% 100,0%
Şekli
91 118 28
1
238
Sezeryan%
38,2% 49,6% 11,8% 0,4% 100,0%
171 271 46
5
493
TOPLAM
%
34,7% 55,0% 9,3% 1,0% 100,0%
Buna göre doğum yöntemine bakılmaksızın
bebeklerin çoğunun ikinci emisyon (OAE2) testinde
taramadan geçtiği görülmekte olup, doğum yöntemi
açısından da arada bir farklılık görülmediği, her iki
doğum yönteminde de bebeklerin çoğunun OAE2’ de
taramadan geçtiği, yarıdan fazlasının da OAE1’ de kaldığı
tespit edilmiştir.
Tartışma
Xiao T. ve ark. (8) yaptıkları çalışmada sezeryanla
doğan bebeklerde OAE1’ deki başarısızlık oranını daha
yüksek bulmuşlardır ve doğum yönteminden bağımsız
olarak zamanla OAE testlerinden başarısızlık oranının
azaldığına vurgu yapmışlardır. İlk test yapılma
süresinden 42 saat daha geç yapıldığında testte
başarısızlık anlamında her iki doğum yöntemi arasında
anlamlı fark bulamamışlardır. Smolkin T. ve ark. da (9)
benzer şekilde sezeryanla doğanlarda OAE1 de
başarısızlık oranını daha yüksek bulmuş, bunu doğum
sonrası orta kulakta kalan sıvı ile ilişkilendirmişler ve
OAE1 testlerinin 48 saat daha geç yapılmasını
önermişlerdir. Her iki çalışmada da ilk tarama testinde
sezeryanla doğanlarda başarısızlık oranının yüksek
olması düşük doğum ağırlıklı, düşük gestasyonel yaş ve
apgar skorlu bebeklerin daha çok sezeryanla
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doğurtulması ve bunların çalışmaya dahil edilmesi ile
ilgili olabilir. Ben çalışmamda risk faktörüne sahip hiçbir
bebeği değerlendirmeye almadığım için ilk tarama
testlerindeki başarısızlıkta doğum yöntemi açısından bir
farklılık tespit etmedim. Yine bir başka çalışmada da ilk
tarama testinin mümkünse olabildiğince doğumdan
sonraki ilk 48 saatten sonra, taburcu olmadan da önce
yapılması önerilmiştir (10).
Çalışmamda bebeklerin çoğu (%89.65) doğum
yönteminden bağımsız olarak OAE2’ de taramadan
geçmişlerdir. Sonuç olarak işitme tarama testlerinin
ilkinin doğumdan sonra ilk birkaç gün içinde
yapılmasının faydası olmadığı, iş gücü ve zaman kaybını
artırdığı hatta ailelerin de gereksiz yere kaygılanmasına
yol açtığı kanısındayım. Konuya ilgisiz, ciddiyetinin
farkında olmayan ebeveynlerin, bebeklerini taburcu
olduktan sonra tarama testlerine getirmeyecekleri
endişesiyle, testlerin doğar doğmaz ilk birkaç gün içinde
taburcu olmadan yapılmasının pratikte taramaya pek
katkısı olmadığı ortadadır. Bu yüzden de bazı bebeklerin
mağdur edilmemesi adına tıpkı aşı takiplerinde olduğu
gibi işitme tarama testleri takiplerinde de önleyici sağlık
hizmetlerinde başrolde olan aile hekimlerimizle görev
paylaşımı yapılabileceği ve bu anlamda da
farkındalıkların artırılması gerektiği düşüncesindeyim.
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[Abstract:0505]
Masif Kan Transfüzyonu Yapılan Hastalarımızda
Saptanan Transfüzyon İlişkili Erken Komplikasyonlar
Idris Kurt, Serdar Efe, Onur Mert, Coşkun Ateş, Hünkar
Ağgül, Funda Yılmaz, Merih Reis Aras, Zeliha Ademoğlu,
Volkan Inal
Trakya Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Yoğun
Bakım Bilim Dalı, Edirne
AMAÇ: Literatürde farklı tanımlamaları olmakla birlikte,
6-24 saat içinde 10 Ü ES ya da 12–24 saat içerisinde vücut
kan hacminin %50’den fazlasının transfüzyonu masif kan
transfüzyonu(MKT) olarak tanımlanır. Yoğun bakım (YB)
ünitemizde, çeşitli nedenlerle MKT ihtiyacı olan
hastaların, transfüzyon ilişkili komplikasyonlarını ve
prognozlarını saptayıp, güncel literatür ışığında YB
süreçlerimizi gözden geçirmeyi amaçladık.
BULGULAR: 2015-2018 yılları arasında üçüncü basamak
karma YB’de takibi yapılan ve masif transfüzyona ihtiyaç
duyan 12 hastamız vardı. Bu hastalardan üçü travmaya
sekonder iç organ yaralanması nedeniyle acil cerrahiye
alınmışlardı, dördü elektif mayor torakal ya da abdominal
cerrahi sonrası peri-operatif komplikasyonlar nedeniyle,
beşi ise üst gastrointestinal lezyonlarından kaynaklanan
ciddi kanamalar nedeniyle MKT almışlardı. Dördü ilk 24
saat içerisinde olmak üzere 11 hasta ilk 15 gün içinde
kaybedildi. Hayatta kalan tek hasta Dieulafoy Lezyonu
cerrahi olarak onarılan hastamızdı. İlk 48 saat içinde
kaybedilen altı hastanın hepsinde derin metabolik asidoz
ve dissemine intravasküler koagulopati(DİC) tablosu
vardı; DİC tablosu gelişen hastalar iç organ yaralanması
ya da peri-operatif damar yaralanması olan hastalardı.
Genel tabloya bakıldığında 10 hastada derin metabolik
asidoz (pH:6.7-7,12), yedi hastada hipotermi, altı hastada
DİC, beş hastada hipokalsemi, beş hastada akut böbrek
hasarı, dört hastada transfüzyonla ilişkili dolaşım aşırı
yüklenmesi (TACO), bir hastada ARDS ve bir hastada da
hiperpotasemi saptandı.
SONUÇ: Verilen kan ürünü (ES/TDP/PLT) transfüzyon
oranlarına bakıldığında sırasıyla (2:1:1) oranının
uygulandığı görüldü. Son literatürde belirtildiği gibi MKT
gereken hastalarda (1:1:1) oranının tercih edilmesi ve
kanamanın tedavisine başlangıçta traneksamik asit
infüzyonunun başlatılması kanamanın daha erken
kontrole alınmasını sağlayabilir. Masif transfüzyonlar
esnasında sıvı tedavisi için ek stratejiler belirlenmesi
TACO’nun ve koagulasyon faktörlerinin seyrelmesinin
önüne geçebilir. Hasta sayısı az olsa da MKT esnasında
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kan ürünlerinin ısıtılmasına yardımcı olacak sistemlerin
gerektiğinde kullanılmak üzere YB’de hazır
bulundurulması ve hipoterminin yakın takip edilmesi
koagulasyon üzerine olumsuz etkileri önlenebilir.
Koagulasyon yolaklarında önemli görevleri bulunan
kalsiyum düzeyinin düşmesi beklenmeden replasmana
başlanması faydalı olabilir.
Anahtar kelimeler: masif kan transfüzyonu, TACO,
dissemine intravasküler koagulopati, metabolik asidoz

transfüzyon sayıları, MKT sonrası gözlenen transfüzyon
ilişkili komplikasyonları, klinik gidişatları kaydedildi.
Masif kan transfüzyonu uygulanan hastalarımızda ortaya
çıkan komplikasyonların önüne geçilebilmesi için
alınabilecek önlemler açısından güncel literatür tarandı.
Bulgular
Masif kan transfüzyonu uygulanan
hastalarımızın sekizi erkek, dördü kadın, yaş ortalaması
48(29-63) saptandı. Etyolojik açıdan değerlendirdiğimizde
üç hasta travmaya sekonder iç organ yaralanması, dört
Amaç
hasta elektif major torakal ve abdominal operasyon , beş
Literatürde masif kan transfüzyonu (MKT) tanımı hasta üst gastrointestinal kanama nedeniyle takip
için farklı tanımlamalar kullanılmaktadır: 24 saat içinde
edilmiştir ( Tablo 1).
total kan hacmine eşit ya da fazla miktarda kan
transfüzyonu yapılması; 24 saat içinde 10 üniteden fazla
Tablo 1. Masif kan transfüzyonu yapılan hastaların
eritrosit süspansiyonu(ES) verilmesi; üç saatten daha az
primer tanıları
sürede kan hacminin %50’sinin replasmanı ; bir saat
Travma ve iç organ
Trafik kazası – dalak
yaralanmaları
rüptürü
içerisinde ≥4 ü eritrosit süspansiyonu replasmanı ve
Kesici alet yaralanması –
ihtiyacın devam etmesi ; replasman altında 150 ml/dk ve
KC laserasyonu
üzerindeki kanamanın devam etmesi( 1,2,3,4,5). Kan
Torakal bölgeden ateşli
replasmanı ile amaçlarımız volüm kaybının düzeltilmesi,
silah yaralanması- akciğer
oksijen taşıma kapasitesinin optimumda tutulması,
parankim hasarı
koagulopatinin düzeltilmesi, metabolik bozuklukların
Major torakal ve
Rektum CA – Postdüzeltilmesi, plazma onkotik basıncının korunmasıdır(5).
abdominal
operatif
operasyonlar
Özofagus CA – Aort
Kısacası vücudun homeostazisinin sağlanması. Masif
yaralanması
kanama etyoloji nedenleri arasında çoğul travmalar,
Miles operasyonuyaralanmalar, major cerrahiler (kardiyak, spinal ve
Anastomoz kaçağı
karaciğer cerrahisi, karaciğer ve multivisceral
KC Hidatik kist
transplantasyon), obstetrik kanamalar, gastrointestinal
operasyonu – KC
kanamalar bulunmaktadır. Komplikasyonları arasında
yaralanması
klasik kan ürünü transfüzyon komplikasyonları yanında
Üst gastrointestinal
Dielafoy lezyonu (iki
MKT’ye bağlı bağlı spesifik komplikasyonlar da
sistem kanamaları
hasta)
Siroz- özofagus varis
izlenebilmektedir. Bu komplikasyonlar: hipotermi,
kanaması
metabolik asidoz, dilüsyonel koagülopati, sitrattoksisitesi,
ÖzofagusCA’ya bağlı
hiperkalemi, hipokalsemi,hipomagnezemi, trombotik
kanaması
olaylar, dissemine intravasküler koagulopati (DİC),
Kumadinize mide ülseri
transfüzyon ilişkili dolaşımsal yüklenme (TACO),
kanaması
transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı (TRALI), akut
CA: karsinom; KC: karaciğer; Miles: total proktokolektomi
solunum sıkıntısı sendromu (ARDS). Bu
komplikasyonların önlenebilmesi ve masif transfüzyona
Kan ürünlerinin transfüzyon esnasında genel olarak
bağlı mortalite, morbiditenin iyileştirilmesi açısından
2:1:1 oranında ES, TDP ve trombosit desteği verildiği
masif transfüzyon protokolü (MTP) oluşturulmuştur(4,5). görüldü. On hastamıza yardımcı hemostatik ajan olarak
Bu çalışmamızda kliniğimizde masif transfüzyon yapılan Traneksamik asit, iki hastaya da ağır DİC ve
hastalarımızın özelliklerini tanımlamayı amaçladık.
hipofibrinojemi nedeniyle bir gram fibrinojen içerenkan
Yöntem
ürünü (Hemocomplettan) verilmiştir. Genel itibari ile tüm
Çalışmamız üniversite hastanemizin İç
hastalarımızda MKT’yebağlı komplikasyonlar gelişmiştir.
Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD üçüncü basamak karma Toplam 12 hastamızın onunda metabolik asidoz,
YB’de yürütüldü. Üç hasta başına bir hemşirenin görev
yedisinde hipotermi, altısında DİC, beşinde hipokalsemi,
yaptığı, on yataklı YB’de 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2017
beşinde akut böbrek hasarı, dördünde TACO, bir kişide
tarihleri arasında takip edilen 18 yaş üzeri masif kan
hiperpotasemi ve tek hastada da ARDS tablosu gelişti (
transfüzyonu tanımlamalarına uyan 12 hasta çalışmaya
Şekil 2). Çalışmaya dahil olan 12 hastamızın 11’inin 15
dahil edildi. Veriler, hasta dosyaları arşivi ve Hastane
gün içinde mortal seyrettiği görüldü; mortalitelerin dördü
Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) elektronik kayıtları
ilk 24 saat içerisinde gerçekleşmiştir. Sağ kalan tek hasta
kullanılarak retrospektif olarak elde edildi. Hastaların
cerrahi olarak onarılan Dielafoy lezyonu idi.
demografik özellikleri, yoğun bakım yatışı gerektiren
primer tanıları, yatışı süresince yapılan kan ürünü
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Rekombinant Faktör7A (FVIIa), Fibrinojen konsantresi
(Hemocomplettan) gibi diğer hemostatik ajanların da
kullanılabileceği belirtilmektedir (4,5).
Hipotermi
Güncel literatürerde belirtildiği gibi masif kan
transfüzyonu
gereken hastalarda (1:1:1) kan ürünlerinin
DİC
Komplikasyonla
replasman oranının tercih edilmesi ve kanamanın
r
Hipokalsemi
tedavisine başlangıçta traneksamik asit infüzyonunun
Akut böbrek hasarı başlatılması kanamanın daha erken kontrole alınmasını
sağlayabilir. Masif transfüzyonlar esnasında sıvı tedavisi
TACO
için ek stratejiler belirlenmesi TACO’nun ve koagulasyon
faktörlerinin seyrelmesinin önüne geçebilir. Kan
Hiperpotasemi
0
5
10 15
ürünlerinin ısıtılmasına yardımcı olacak sistemlerin
gerektiğinde kullanılmak üzere YB’de hazır
Şekil 1. Masif kan transfüzyon yapılan hastalarımızda
bulundurulması ve hipoterminin yakın takip edilmesi
gözlenen komplikasyonlar
koagulasyon
üzerine olumsuz etkilerini önleyebilir.
ARDS: Acute Respiratory distress syndrome; DİC:
Koagulasyon
yolaklarında önemli görevleri bulunan
disseminated intavasculare coagulopathy; TACO: Transfusion
kalsiyum
düzeyinin
düşmesi beklenmeden replasmana
associated circulatory overload
başlanması faydalı olabilir.

Metabolik asidoz

Masif kan transfüzyonunun komplikasyonlarından biri olan TACO tanısı klinik ve laboratuvar
bulguları ile konulmaktadır. Risk faktörleri (kalp
yetmezliği, renal yetmezlik, kronik akciğer hastalığı,
hipoalbuminemi, ileri yaş) olan hastalarda; akut solunum
sıkıntısı, taşikardi, takipne, kan basıncının yükselmesi,
idrar çıkışının azalıp pozitif sıvı dengesinin gelişmesi,
klinik ve radyolojik akciğer ödemi tablosu ve pro-BNP
yüksekliği olması ile akla gelmektedir (8,9). Şekil 2’de
TACO izlediğimiz hastamızın klinik, laboratuvar ve
radyolojik bulgularını sunduk.

TACO (Transfusion-associated circulatory overload)
üTransfüzyondan 6 saat sonra
ü22üES, 11üTDP
üTaşipne, taşikardi
üTA:146/74
üAÇT: +5000cc
üCVP:27cmH20
üBilateral ral
üBilinen kalp, akciğer hastalığı yok

Şekil 2. Transfüzyon ilişkili dolaşımsal yüklenme(TACO)
izlenen hastamızın klinik takip verileri ve transfüzyon
öncesi ve sonrası akciğer röntgenogramları.
Sonuç
Masif transfüzyon protokolüne göre kan
ürünlerinin (ES,TDP,Trombosit) belirli bir oranlarda
hemostazı sağlayacak şekilde kullanılması, koagülopati,
asidoz, hipotermi, hipokalsemi ve diğer masif
transfüzyon ilişkili komplikasyonların değerlendirilip
tedavi edilmesidir. Masif transfüzyon protokolü hedefleri
detaylı olarak Tablo 2’de gösterilmiştir. Güncel
literatürde ES: TDP: Trombosit oranını 1:1:1 veya 2:1:1
şeklinde ayarlanması gerektiği belirtilmektedir(6,7). Kan
ürünlerinin yanında antifibrinolitik (Traneksamik asit),

Tablo 2. Masif transfüzyon protokollerine göre hedefler
(4,5)
Hemoglobin 7g/dl üzeri
Plt 75 000/ul üzeri (SSS ve multiple travma için 100
000/ulüzeri )
İNR < 1.7
Fibrinojen 1.5-2 g/l
Ateş> 36 C
pH> 7.25
İyonize Ca> 1.15nmol/l
Laktat <2mmol/l
Baz açığı <3mmol/l
Mikrovasküler kanamanın durdurulması
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AIM: Social media was blowed up in popularity in recent
years. It is a strong fresh tool for communication. It has
been increasingly used for medical issues especially
including orthopaedics. In the future social media may be
the main platform to make easy of the communications
between patients and health professionals.The aim of this
study is analyzing of the social media usage from the
health professionals side especially doctors.
METHODS: In this study we have made a wide search for
the hashtags like #orthopaedics,#orthopaedicsurgery,
#orthopaedic, #orthopaedicsurgeons,#orthopaedist,
#sportssurgery #bone #fracture #recoveryaftersurgery
etc. We chose the images which were loaded at last six
months. We identified the properties of the images, which
were uploaded by patients and doctors. We also analyzed
the coversation frequency between two groups at the
bottom of the pic.
RESULTS: The mean number of hashtags was six per
post. Many posts were uploaded by the patients
especially at acute period of their diseases.
Approximately 87% of the images were uploaded by the
patients and relatives. Additionally, most of the images
expressed are for to announce their disease their friends
or to gets knowledge about the diseases from the other
patients who suffer from the same problems.
The usage of the social media by orthopedic professionals
in our country is statistically lower than the same group
in Europe and US; but is approximately similar for the
patients' group.
CONCLUSION: As a result social platforms maybe
suitable options for the patients like rehabilitation groups
or therapy groups. Also a good and free option for the
doctors to announce their specialities to the patients.
Keywords: orthopaedics, social media, instagram, health
professionals, doctor, patient
Introduction
The rise of social media and mobile apps is a
serious milestone in health and healthcare, especially

social apps help residents, medical trainees, other
professionals and public people to peer support and
health education. It is an easy, cheap and dynamic way
for all the sides (1).
Social media was blowed up in popularity in
recent years. It is a strong fresh tool for communication. It
has been increasingly used for medical issues especially
including orthopaedics (1,2).
Usage of instagram is mainly educational and
motivational. The app has a real potential and usage for
different disciplines of healthcare as dermatology,
radiology and obstetry because the visual part of these
branches are really important (3,4). Orthopaedics and
traumtology is also a very popular discipline for the
preoperative diagnosis, treatment procedures and
postoperative rehabilitation.
In our study, we tried to identify the usage of
instagram app in orthopaedic surgery. We investigated
the usage of some special and most popular hashtags for
orthopaedics and traumatology and analyzed the images.
It might the first study in the literatüre about the social
media usage in the dicipline of orthopaedics and
traumatology.
Methods
Two specialists as a family medicine specialist
and an orthopaedic surgeon searched the instagram app
blindly with the same hashtags and compare their results.
Our aim is analyzing the usage of the hashtags about
orthopaedics and traumatology. We searched their
popularity and who shared them.
Instagram users can easily share photos and
videos with text captions and hashtags on their timelines.
Timeline visitors and followers can ‘like’ or comment on
timeline posts. In this study we have made a search for
the hashtags like #orthopaedics, #orthopaedicsurgery,
#orthopaedic, #orthopaedicsurgeons, #orthopaedist,
#recoveryaftersurgery, #bone, #fracture, #sportssurgery
etc. We chose the images which were loaded at last six
months.
Results
The mean number of hashtags was six per post.
Many posts were uploaded by the patients especially at
acute period of their diseases. Approximately 87% of the
images were uploaded by the patients and their
environment. Additionally, most of the images expressed
are for to announce their disease their friends or to gets
knowledge about the diseases from the other patients
who suffer from the same problems.
When we looked at these hashtags permanently
we saw these results; the hashtag #bone was used in
1,433,693 posts. Most of them is about fashion and usage
of this word was not statisticaly meaningful in the posts
about orthopaedics. The hashtag #recoveryaftersurgery
was used in 593 posts 91% from patients, 6% for the ads.
and 2% from doctors. Its usage is statistically meaningful
for orthopaedics than other surgical branches. The
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hashtag #orthopaedist was used in 603 posts; 4,64 % from
doctors, 1,99% from patients, 93,37% for ads. (hospital
advertisements about their doctors, clinics and hospital
facilities). It is really popular for the advertisements. The
hashtag #orthopaedicsurgeons was used in 460 post,
23,47 % from health professionals (doctors, residency
trainees, operation team), 4,78 % from patients, 8,26 % for
educational courses, 63,49 % for ads. and last the hashtag
#sportssurgery was used in 298 posts; 22,14 % from
doctors; 8,05 % from patients, 6,04 % to show how grade
their muscle functions.
Conclusions
The usage of the social media by orthopedic
professionals in our country is statistically lower than the
same group in Europe and US; but is approximately
similar for the patients' group. Instagram’s usage
differantiates into two main categories, namely
educational/informational and motivational/supportive
applications. Instagram’s public timelines feature enables
for many groups to increase their motivation and
popularity (5). According to Lee et al. (6), Instagram
followers have five main purposes: social interaction,
archiving, self-expression, escapism and peeking, but
these motives are not always without negative
consequences. Instagram has many special advantages as
easy usage, particularly of image uploading and
downloading, with generally fast loading time and also it
has a very dynamic timeline that people find it enjoyable
(7). As a result social platforms maybe suitable options for
the patients like rehabilitation groups or therapy groups.
Also a good and free option for the doctors to announce
their specialities to the patients. Its usage is more popular
for the advertisements but we think that it will be more
popular for medical professionals to communicate each
other and to update their konwledge easily in a funny and
motivational way day by day.
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INTRODUCTION: Complementary medicine(CAM) is an
extremely popular and researched area in recent decades.
More and more doctors are interested in it and apply
CAM in their practices. CAM has entered into everyday
life, doctors' practices, hospitals, medical universities,
health and education systems in a number of countries
around the world. Numerous studies have been made in
various countries around the world about the use of CAM
in General practice, but this is the first such study for
Bulgaria
AIM: The study aims to determine the interest and use of
CAM from Bulgarian GPs.
RESULTS: Survey data show that majority of GPs are
interested in CAM, more than half doctors use it in one
form or another, most often female doctors. Most doctors
are well aware of these CAM methods. The use of this
therapies is connected with the interest, understanding
and knowledge about different CAM modalities.CAM
therapies that are more often used by Bulgarian GPs are
diet, homeopathy, phytotherapy and healing exercises.
CONCLUSION: The results from this research about
CAM and its use from Bulgarian GPs, shows a correlation
with global trends in a number of parameters, and our
results are closer to other countries of Europe than the
United States, England and other English-speaking
countries.
Keywords: CAM, GPs, alternative therapies
Introduction
Despite advances in science and medicine,
patients are looking for and using other methods of
treatment than conventional ones. Complementary
medicine (CAM) has grown into everyday life, doctors'
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practices, hospitals, medical universities, health and
education systems in a number of countries around the
world [8].
In recent decades CAM is extremly atractive
among population world wide [3]. Its use varies from
one-third to half of the population [12]. Studies from
Australia, Canada, Finland, Israel, the United Kingdom
and the United States show that a large proportion of the
population uses CAM, as in 1990, the number of these
people increased considerably [9]. The use of CAM from
GPs varies from country to country: from 8% -13% in
Israel [16], as in Italy [12],in England [6], and Canada
16% to 20% of all GPs practice CAM [17 ]. In New
Zealand, 30% [13], Australia 38% [10], while 20% of them
practice one complementary therapy, 8% two, 3%
practicing between 4 and 11 untraditional methods of
treatment [15]. In the United States, the supply of CAM
varies from 23% to 46% [7]; in the Netherlands, 47% of
GPs offer it [18]; Germany is the country with the highest
use- 95% of GPs offer CAM [11]. In Russia, physicians
with desire and interest used Ayurveda in their practice
[2], but the knowledge about other alternative methods to
most doctors was insufficient [4] The doctors who practice
are mostly women [12], aged 44-53 [5], in the solitary
practices [6]. Of all physicians with different specialties,
GPs are leading in the application and practice of CAM
[14]. Data for Bulgaria about CAM use in family medicine
was not found, which led to conducting a survey of
several large regional cities. These are the first data on the
use of CAM from GPs for Bulgaria.

in the 45-65 age group, 9.9% are between 30 and 44 years
of age, the GPs over 65years are also 9.9%. The smallest is
the group of the youngest doctors 18-29, they are 4.7%.
There are GPs who are at the age of retirement-over
65years, but continue to work in primary care as
substitute or hired physicians. Our data is close to the
data from Italy where the average age is 50-53years
[12],unlike the countries in Europe, in the US doctors
practicing CAM are mostly under 36 years of age [19].
Individual practices are predominant - 83%,
group practitioners are 14.6%, in other countries there is a
tendency for GPs in solitary practices to offer CAM more
often [6,17]. In our study, no such statistical dependence
is found.
Nearly half of respondents - 48.5% have over 21
to 30 years of general work experience as a doctor. They
are also a leading group of doctors specializing in family
medicine - 31%. GPs with work experience up to 5 years
are 4.7%. More than half of the doctors have more than 10
years of service in primary care, 66.7%, the smallest
percentage -14%, are doctors with internships of up to 5
years.
The majority of GPs are interested in САМ 72,5%, almost all of them -71% attending scientific
forums regulary, this is means that there is a link between
interest and visit to scientific forums (p = 0.019). There is
no dependence between the doctors' interest in CAM and
their age (p> 0.05).
More than half of doctors do not know what the
term complementary medicine is -58.5%. 79.6% of women
are interested in CAM, compared to 60.3% of men. Female
Aim
GPs are more interested in CAM than men (p = 0.008).
The purpose of this study is to analyze and
Again, our data coincides with the data from others
evaluate the interest and use of CAM by GPs in general
countries [12,19].
medical practice.
The attitude of most of the Bulgarian GPs -68.4%
Material and methods
about CAM is acceptable, as is the case in other countries
The subject of the study are 171 GPs working in
[5]. Approximately 13.5% are enthusiastic about CAM,
solitary and group practice. The following methods were while 5.3% GPs do not accept CAM. The others 12.9%
used in the study:
doctors are indifferent about this theme. There is a
- Documentary method - official documents,
significant statistical difference between the interest of
regarding permission to conduct the survey among GPs
the GPs to the CAM and their attitude with a level of
-A direct, individual anonymous questionnaire significance p <0.0001, as well as the CAM application
aimed at exploring attitudes about alternative medicine at and their attitude p <0.0001. All 23 (13.5%) doctors who
GPs.
are enthusiastic about CAM are interested in it and 21
Statistical data processing was done by
(12.3%) of them are applying it. Doctors with acceptable
descriptive analysis, nonparametric analysis χ test with
attitude are 117(68.4%), of them 98(57.3%) are interested,
and 84 (49.1%) offer it in there practice.
level of significance used p˂0.05. The data were entered
GPs who do not accept well CAM are 9(5,3%) ,
and processed statistically using the software package
nobody
of
them is interested, although one doctor have
IBM SPSS Statistics V 19.0.
been used CAM during last year.
Results and discussion
More than half of the Bulgarian GPs - 60.8%
The majority of the doctors in the survey were
indicates good knowledge about methods which they
women 63.8%, while men were 36.8%. The prevalence of
use, while in Qatar and England [5,6] those GPs are one
female doctors is more often seen in the medical
third. 19.9% of the doctors know very well, and 2,9% are
profession, especially in PHC[1]. According age we
perfectly
familiar with CAM. These last Bulgarian doctors
observe aging tendency among GPs, a fact observed
are
less
than
those in Qatar [5], while in Australia most
across all Europe [1]. The majority of doctors - 75.4% are
2
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GPs have partial knowledge of common alternative
methods [15].
Bulgarian GPs applying CAM are 62% of them
-50.3% have applied a particular method over the past one
year,
- 24.6% were trained. There is a connection between
training and application of CAM, the more GPs are
trained, the more they will apply CAM, p <0.0001.
-14.2% think that CAM can be used separately for
treatment and prophylaxis.
-36% are of the opinion that CAM may be used as a
supplement to treatment and prophylaxis for
conventional medicine
-7% apply CAM, but do not want to work with an
alternative therapist.
The more the doctors are interested in CAM, the
more they apply it (p <0.0001).
- GPs who referred to an alternative therapist
were 18.1%, the rison is the lack of sufficient knowledge
(p <0.0001). Compared with other countries, our reffering
values are relatively low. We find lower values only in
Qatar [5], our data approachs the values in some parts of
England [6] by degree of referral to an alternative
therapist.

CAM therapies used by GPs

60,00%
50,00%

- The doctors who say they do not apply CAM in
general, but have applied it during the last year are
19.6%. This is also common in other countries [12].
- Bulgarian GPs, who apply these methods on
themselfs are 26.5%, while doctors who treat with CAM
patients are 55%.
-GPs who do not apply and recommend these
methods are 11.1%.
The CAM therapies which are included in the
questionnaire and selected by GPs are presented in Figure
1.
CAM therapies, which are known to a larger
percentage of young doctors at age of 18-29, are cupping
(p = 0.015), yoga (p = 0.007) and fasting, which is also
known to doctors between 30 and 44 years of age (p =
0.001), and it is also more common to male doctors (p =
0.007) others CAM modalities well know to men are
prayer (p = 0.019) and hypnosis (p = 0.011). The healing
exercises is most used by young doctors -18-29 years, and
also by doctors at aged 45-64 and over 65 years (p = 0.02),
while diet is the preferred treatment by male GPs
(p=0.018).

49.70%

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

42.70%
39.80%
17.50%
17%
11.10%
8.80%
9.40%
10.50%
9.90% 5.30% 4.70% 2.30% 2.30%
15.20%
1.80%
0%
5.80%
1.80% 3.50% 2.90% 2.30% 1.80% 1.80%

31.60%

Figure 1. The CAM therapies included in the questionnaire and selected by GPs
Conclusion
From our the study it appears that CAM is
interested in the majority of Bulgarian GPs, more than
half of the doctors apply it in one form or another, most
often female doctors. Most doctors are well aware of these
CAM methods and the more they are interested and
trained in them,the more they apply them. Leading
therapies include diet, homeopathy, phytotherapy,
healing exercises. The data from this survey shows a
correlation with the global trends in a number of
parameters, and our results are closer to the countries of
Europe than the United States, England and other
English-speaking countries.

References
1. Парашкевова- Симеонова Б., Общопрактикуващият
лекар в здравната система, история, развитие и
перспектики, Стара Загора, ISBN978-954-305-4190;2016,64-67
2. Рагозин Б.В "История развития аюрведической
медицины в России", "Электронном научном
журнале" ISSN 2414-5041, 2016; 1(4)
3. Староверова, А. Горькова О. И.,. Цибисова А.Б,
Пунктурная рефлексотерапия как альтернативный
метод лечения артериальной гипертензии,
медицинский альманах кардиология, УДК
615.814.1:616.12-008.331.1, 2013;4(28):127-8.

241

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
4. Худяков А. В., Позднякова Н. Д., Кулигин И. В.
Отношение пациентов и врачей к нетрадиционной
(народной) медицине // Вестник психиатрии и
психологии Чувашии. 2013;9.
http://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-patsientovi-vrachey-k-netraditsionnoy-narodnoymeditsine#ixzz4WDj24QY
5. Al Shaar I.A.M.S, Ismail M.F.S., Yousuf1
W.A.A.A.,Salama R.E. Knowledge, attitudes and practice
of generalpractitioners towards complementary
andalternative medicine in Doha, Qatar, EMHJ,2010;16(5).
6. Anderson E., Anderson P., General practitioners and
alternative medicine J R Coll Gen Pract. 1987;37(295):52–5.
7. Astin Т., Why Patients Use Alternative
MedicineResults of a National Study FREE
JAMA.1998;279(19):1548-53.
8. Elash A., Move into hospital sector another sign of
complementary medicine's growing popularity Canadian
Medical Association. Journal. Ottawa:, 1997;157(11): 158992.
9. Harris P, Rees R.The prevalence of complementary and
alternative medicine use among the general population: a
systematic review of the literature. Com Ther
Med. 2000;8(2):88-96.
10. Hall K, Giles-Corti B: Complementary therapies and
the general practitioner. A survey of Perth GPs. Aust Fam
Physician. 2000;29:602-6.
11. Himmel W, Schulte, M Kochen M M
.,Complementary medicine: are patients' expectations
being met by their general practitioners? Br J Gen
Pract.1993; 43(371): 232–235
12. Giannelli M., Cuttini M., Da Frè M., Buiatti E.,General
practitioners' knowledge and practice of
complementary/alternative medicine and its relationship
with life-styles: a population-based survey in Italy BMC
Family Practice 2007;8:30.
13. Marshall R, Gee R, Israel M, Neave D, Edwards F,
Dumble J, Wong S, Chan C, Patel R, Poon P: The use of
alternative therapies by Auckland general practitioners. N
Z Med J. 1990;103:213-5.
14. Perkin M, Pearcy R, Fraser J: A comparison of the
attitudes shown by general practitioners, hospital doctors
and medical students towards alternative medicine. J R
Soc Med. 1994,87:523-5.
15. Pirotta M. V, Cohen M. M, Kotsirilos V., Farish S. J,
Complementary therapies: have they become accepted in
general practice?Med J,2000;172(3):105-9.
16. Sarel A, Borkan J, Carasso RL, Bernstein J, Rozovsky
U. Attitudes of family physicians to alternative medicine,
Harefuah. 1998;135:101-4.
17. Verhoef M., Suterland L., Alternative medicine and
general practitioners opinion and behaviour ,Canadian
Family Physicians 1995;41(6):1005-11.
18. Visser G, Peters L: Alternative medicine and general
practitioners in The Netherlands: towards acceptance and
integration. Fam Pract. 1990;7:227-32.

19. Zhang Y.,Peck K., Spalding M.,, Xu T., Ragain M., A
study to examine the attitudes, knowledge, and
utilization of CAM by primary care professional in West
TexasComplementary Therapies in Medicine,
2011;19(5):264–75.
[Abstract:0511]
PAPP-A, serbest β-hCG ve nukal translusensi değerleri
ile erken gebelik kaybı ilişkisinin değerlendirilmesi
İrep Karataş Eray
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile
Hekimliği Kliniği
AMAÇ: İlk trimester maternal serum analitleri (PAPP-A,
serbest β-hCG) ve nukal translusensi değerlerinin erken
gebelik kaybıyla olası ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM: Çalışma, T.C. SB, Ankara Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Etik Kurulununun izniyle, Dünya
Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi imzalanarak, T.C. SB
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Kadın
Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde, 5 aylık süreçte
antenatal bakım için başvuran gebelerle yapıldı.
Çalışmaya katılmaya gönüllü 228 gebeden, vajinal
kanaması, herhangi bir sistemik hastalığı, önceki
gebeliklerinde kromozomal veya yapısal anomalisi ve
ultrasonda fetal anomalisi olan gebeler ekarte edilerek
180 gebe çalışmaya alındı. Çalışma grubu, gebelik yaşları
103/7- 136/7 haftaları arasında, canlı tekil gebeliği olan
180 gebeden oluşuyordu. Hastalara, nukal translusensi
(NT) ölçümleri ile maternal serumda serbest β-human
koryonik gonodotropin (β-hCG) ve PAPP-A (pregnancy
associated plasma protein-A) değerleri kullanılarak ilk
trimester ikili tarama testi yapıldı. Tüm hastaların 20.
gebelik haftasındaki gebelik seyirleri telefonla aranarak
öğrenildi. Bu süreçte hatalı telefon numarası verilmiş
olması ve farklı isimlerle mükerrer kayıtlar nedeniyle
örneklem sayısı 110’a düştü.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 110 gebenin
yaşlarının ortalaması 25,95±5,03 yaş (min 17, maksimum
41) idi. Gebelerin hepsi beyaz ırktandı. Gebelik yaşları, en
küçüğü 11 hafta 1 gün ve en büyüğü 13 hafta 6 gün olmak
üzere, ortalama 12,87±0,71 hafta olarak bulundu. PAPP-A
değerleri 5. persentil ve altında olan 5; NT kalınlığı 95.
persentil ve üzerinde olan 5; serbest β-hCG değerleri 5.
persentil ve altında olan 4; ilk trimester ikili tarama testi
sonucu pozitif olan 10 gebe mevcuttu. Bununla beraber
çalışmaya alınan gebelerin hiçbirinde erken gebelik kaybı
olmadı. Dolayısıyla bu anormal değerler ile 20. gebelik
haftasına kadar olan gebelik kayıplarıyla arasındaki ilişki
değerlendirilememiştir.
SONUÇ: Bu konuda ülkemizde yapılacak; öncelikle
gebelikteki bu değerlerin pek çok değişkene göre Türk
halkının normal değerlerini belirleyecek; daha sonra da
gebelik komplikasyon risklerini gösterecek, çok merkezli,
retrospektif ve prospektif; örneklem sayısı yüksek
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çalışmalara ihtiyaç vardır.
Günümüzde üçlü testte değerlendirilen
Anahtar kelimeler: ilk trimester taraması, PAPP-A, serbest parametrelere inhibin A’nın eklenmesiyle, ikinci
β-hCG, NT, erken gebelik kaybı
trimesterde dörtlü test de kullanılmaktadır.
İkili test değerlendirmesi yapılırken ultrason
Amaç
sonucu ve biyokimya değerlerinin yanında maternal yaş,
Dünya Sağlık Örgütü, bir ulusun sağlık
ağırlık, ırk, annenin sigara içip içmediği ve diyabeti olup
durumunun göstergesi olarak sık sık anne ve bebek ölüm olmadığı, gebeliğin çoğul olup olmadığı, daha önce
hızı istatistiklerini kullanmaktadır. Anne ve bebek ölüm
amniosentez yapılıp yapılmadığı gibi bilgiler de
hızlarının düşürülmesinin en etkin yöntemi; planlı
gerekmektedir.
gebelik, düzenli ve yeterli prenatal, intrapartum ve
İkili test analitlerinden serbest β-hCG ve PAPP-A,
postpartum bakım ile yenidoğan ve sağlam çocuk
trofoblastlardan sentezlenir; bu yüzden, her iki analitin
takibidir. Özellikle kırsal bölgelerde aile hekimleri,
anormal değerleri plasentasyon anomalilerini akla getirir.
obstetrik hizmetin ve pediyatrik bakımın yegane
Kromozom anomalileriyle bilinen ilişkileri yanında bu
sağlayıcılarıdır. Bu nedenle aile hekimi gebe kadının
analitlerin bozuk değerlerinin erken gebelik kaybı, düşük
prenatal, intrapartum ve postpartum bakımı ile
doğum ağırlıklı bebek, preeklampsi, gestasyonel
yenidoğan takibi konusunda çok iyi eğitimli olmalıdır.
hipertansiyon, preterm doğum, ölü doğum, erken
Gelişmiş ülkelerde dahi, maalesef, planlı
membran rüptürü ve abruptio plasenta gibi obstetrik
gebelikler gerçekleşememekte; bu yüzden, prenatal
komplikasyonlarla da ilişkisi olduğu da düşünülmüş ve
takibin önemi daha da artmaktadır. Sağlık Bakanlığının,
pek çok çalışma yapılmıştır.
2013 yılında yenilediği Doğum Öncesi Bakım Rehberi ile,
Bu çalışma, ilk trimester maternal serum
ülke genelinde sağlık personeli tarafından kaliteli,
analitlerinin ekstrem değerleriyle, artmış nukal
standart, güvenli ve nitelikli hizmet sunulması;
translusensinin önceki çalışmalardaki erken gebelik
uygulamada birlikteliğin sağlanması amaçlanmıştır.
kayıplarıyla olan ilişkilerinden yola çıkarak
Prenatal takibin birleşenleri arasında öykü alma, fizik
tasarlanmıştır. Bu çalışmanın amacı ilk trimester maternal
muayene, laboratuvar testleri, ilaç desteği, bağışıklama ve serum değerlerinden PAPP-A ve serbest β-hCG ile NT
tedaviler, bilgilendirme ve danışmanlık; gerekli hallerde
ölçümlerinin anormal değerlerinin 20. gebelik haftasına
sevk sayılabilir. Etkili iletişim kurularak tüm bu bilgi ve
kadar olan gebelik kayıplarıyla ilişkisinin araştırılmasıdır.
bulguların kayıt altına alınması da prenatal takibin
Yöntem
vazgeçilmezlerindendir. Ama her gebenin bireysel olarak
Bu çalışma, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Atatürk
değerlendirilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’nun izniyle,
Uygulanan testler çoğunlukla tarama testleridir;
Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi imzalanarak, T.C.
yani, hastalık ve komplikasyonların o gebe için olası
Sağlık Bakanlığı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.
riskini gösterirler. Tam idrar tahlili, mümkünse ferritin,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği gebe ve ultrason
hemoglobin, TSH, HBsAg; gebenin ve babanın kan
polikliniklerinde, 1 Ocak-1 Haziran 2005 tarihleri
grupları; gerekirse indirekt Coombs testi, 24-28.
arasında, aktif haftalarda tez çalışması olarak yapılmıştır.
haftalarda gestasyonel diyabet taraması, 11-14. haftalarda
Çalışmada 228 kişi ile görüşülmüş olmasına
ikili test, 16-20. haftalarda üçlü ya da dörtlü test, 18-22.
rağmen çalışma dışı bırakılma kriterlerine sahip olan
haftalar arasında fetal anomali taraması sağlık
hastalar çıkarılınca 180 gebe kalmış; daha sonra telefon
bakanlığının da önerdiği tarama testlerindendir.
görüşmelerine başlandığı sırada hatalı telefon numarası
Kromozom anomalileri için yapılan taramalar ilk verilmiş olması ve farklı isimlerle mükerrer kayıtlar
olarak, anne yaşının kullanılmasıyla 1970'li yıllarda
nedeniyle örneklem sayısı 110’a düşmüştür.
başlamıştır. Anne yaşı ilerledikçe, trizomi 21 (Down
Çalışma, ultrasonda fetal kalp atımı olan; gebelik
sendromu), trizomi 18 ve trizomi 13'ün görülme riski
yaşları, CRL mesafelerine göre 10 hafta 3 gün ile 13 hafta
artmaktadır. Seksenli yılların sonlarına doğru, anne
6 gün arasında (CRL mesafesi 36-79 mm.) olan; gebelik
yaşıyla değerlendirmeye ilave olarak, ikinci trimesterde
kesesi düzgün; vajinal kanaması, herhangi bir sistemik
yapılmaya başlanan üçlü test [AFP (alpha-fetoprotein), β- hastalığı ve çoğul gebeliği olmayan gebelerin yazılı
hCG (beta human chorionic gonadotropin) ve uE3
izinleri alınarak yapılmış, prospektif ve kesitsel bir
(Unconjugated Estriol) serum değerleri değerlendirilerek] çalışmadır. Obstetrik öyküsünde anomalili gebeliği olan
tarama yöntemi olarak kullanılmaya devam etmektedir.
anneler çalışmaya dahil edilmemiştir. CRL mesafeleri
Doksanlı yıllardan itibaren, ilk trimesterde, fetal
çalışma için küçük olan gebelere uygun tarihe randevu
nukal translusensi (NT), ölçümüyle; daha sonraları da NT verimiş; bu gebelerin ölçümleri, randevu verilen
ye ek olarak, serbest β-hCG ve PAPP-A (Pregnancy
tarihlerde yapılmıştır.
associated plasma protein A) serum değerleri kullanılarak
Çalışma için düzenlenen hasta bilgi formları her
yapılan ikili test, kromozom anomalisi riski taşıyan
hastayla yaklaşık 5 dakika süren bir görüşme sırasında
hastaların daha erken ve daha etkin tanımlanabilmesi için doldurulmuştur. Hasta bilgi formu örneği ektedir.
önemli bir aşama olmuştur.
2

1

5,6,7

2

2

2

3
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Ultrason ölçümleri, çalışmanın yapıldığı hastanenin
kadın doğum polikliniği ultrason odasında rutin olarak
kullanılan ultrason cihazında transabdominal prob
kullanılarak yapılmıştır. Fetal NT ölçümleri, Fetal
Medicine Foundation tarafından yayınlanmış kriterlere
uygun olarak; çalışmanın yapıldığı tarihe kadar
Nicholaides'in önerdiği kriterlere1 uygun sayıda NT
değeri ölçmüş, tek bir kişi tarafından yapılmıştır
Uygun gebelik haftasındaki gebelerin ultrason
ölçümleri yapıldıktan sonra (CRL ve NT), aynı gün veya
en geç üç gün içinde kan alma ünitesinde, gebenin ilk
vizitiyse tüm rutinleriyle birlikte, PAPP-A ve serbest βhCG tetkiki için kanları alınmıştır. Hastanedeki rutin
uygulamaya uyarak, alınan kanlar gebe tarafından,
doktorunun doldurduğu ikili test formuyla birlikte
biyokimya kliniğine elden teslim edilmiştir. PAPP-A ve
serbest β-hCG değerleri buradaki laboratuvarlarda mikro
ELISA yöntemiyle çalışılmıştır. Elde edilen PAPP-A ve
serbest β-hCG sonuçları gebelik yaşı ve maternal ağırlığa
göre medyan katsayıları (Multiples of Median, MoM) esas
alınarak değerlendirilmiştir. NT ölçümü ise gebelik yaşına
göre MoM esas alınarak değerlendirilmiştir. Değişik
çalışmalardaki medyan ve MoM değerleri arasında
saptanan farklar o testin yapıldığı toplumdaki gebelerin
gebelik yaşlarındaki farklılıklara bağlıdır. Down
sendromu riski ise bu sonuçlar kullanılarak Alpha
programıyla hesaplanılmıştır.
Elde edilen veriler SPSS for Windows sürüm 11
paket bilgisayar istatistik programı yardımıyla
değerlendirilmiştir. Öncelikle veriler programa
kaydedilmiş, daha sonra NT, PAPP-A ve serbest β-hCG
'nin kohorttaki dağılımları esas alınarak, her bir faktörün
ekstrem değerler için 5. ve 1. persentillerden küçük; 95.ve
99. persentillerden büyük; referans grup için 5. ve 95.
persentiller arası değerlere sahip gebeler tanımlanmıştır.
p anlamlılık düzeyi %5 alınmıştır.
Bulgular
En genci 17, en yaşlısı 41 yaşında olan 110
gebenin yaşlarının ortalaması 25,95±5,03 yaş idi.
Gebelerin hepsi beyaz ırktandı. Gebelik yaşları, en
küçüğü 11 hafta 1 gün ve en büyüğü 13 hafta 6 gün olmak
üzere, ortalama 12,87±0,71 hafta olarak bulunmuştu.
Çalışma grubunda gebe olduğunu bilmeden sigara
içtiğini söyleyen 43; gebe olduklarını öğrendikten sonra
da sigara içmeye devam eden 5 gebe vardı; yani, çalışma
yapıldığı sırada gebelerin sadece %4,54’ü sigara
içmekteydi. Hastaların sigara içmeleri ile tarama
pozitifliği karşılaştırılmış arada ilişki saptanamamıştır.
(p=0,385). Fetal Medicine Foundation tarafından
yayınlanmış kriterlere uygun olarak ölçülen fetal NT
değerleri gebelik yaşları ile doğru orantılı olarak
artmaktaydı (p=0,016). Fetal NT değerlerinin persentilleri
ve MoM değerleri ise Tablo 1'de gösterildiği gibiydi.
8

Tablo 1. Fetal NT ölçüm sonuçları
Fetal NT MoM değerleri Persentil
aralığı
<0,431 MoM
≤1. Persentil
<0,600 MoM
≤5. Persentil
0,600-1,609 MoM
6.-94.persentil
>1,609 MoM
≥95. Persentil
>2,142 MoM
≥99. Persentil

N
1
3
102
5
1

Çalışmamızda maternal serum PAPP-A
seviyelerinin persentilleri MoM değerleri Tablo 2'te
gösterilmiştir.
Tablo 2. Maternal serum PAPP-A ölçüm sonuçları
Maternal PAPP-A MoM
Persentil
N
değerleri
aralığı
<0,024 MoM
≤1. Persentil
1
<3,020 MoM
≤5. Persentil
5
3,020 -3,198 MoM
6.-94. Persentil 100
>3,198 MoM
≤95. Persentil
5
>18,712 MoM
≤99. Persentil
1
Maternal serum serbest β-hCG seviyelerinin
persentilleri ve MoM değerleri ise Tablo 3 de
gösterilmiştir.
Tablo 3. Maternal serum serbest β-hCG ölçüm sonuçları
Maternal serum serbest βPersentil
n
hCG MoM değerleri
aralığı
<0,431 MoM
≤1. Persentil
1
<0,600 MoM
≤5. Persentil
3
0,600-1,609 MoM
6.-94.
102
Persentil
>1,609 MoM
≤95. Persentil 5
>2,142 MoM
≤99. Persentil 1
Çalışma grubundaki gebelerin 1O tanesinin ilk
trimester ikili tarama testi pozitif çıkmıştı. Yine NT
değerleri 95. persentilde veya üzerinde olan 5 gebeden
3'ü; PAPP-A değerleri 5. persentidel veya altında olan 5
gebeden 1'i tarama pozitif olan gruptaydı. Serbest β-hCG
seviyeleri 5. persentilde veya altında olan 4 gebe vardı ve
hiç biri tarama pozitif değildi.
Gebelik yaşı 20. haftayı dolduran tüm gebeler
verdikleri telefon numaralarından aranarak gebelik kaybı
açısından değerlendirildiler; 20. hafta sonunda gebelik
kaybı olan gebe yoktu.
Hastaların 18-20. haftalarda yapılan ayrıntılı
obstetrik ultrasonları da incelenmiş, normal sınırlarda
olduğu görülmüştür.
Tartışma
Bu çalışma, ilk trimester maternal serum
analitlerinin ekstrem değerleriyle, artmış nukal
translusensinin önceki çalışmalardaki erken gebelik
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kayıplarıyla olan ilişkilerinden yola çıkarak
tasarlanmıştır.
Çalışmada her ne kadar ölçütlerde anormal
değerler ve tarama testi pozitifliği tespit edilmiş olsa da
(PAPP-A değerleri 5. percentil ve altında olan 5; NT
kalınlığı 95. persentil ve üzerinde olan 5; serbest β-hCG
değerleri 5. percentil ve altında olan 4; 99. persentilin
üzerinde olan 1; ilk trimester ikili tarama testi sonucu
pozitif olan 10 gebe), erken gebelik kaybı görülmemiştir.
Dolayısıyla bu anormal değerlerin 20. Gebelik haftasına
kadar olan gebelik kayıplarıyla ilişkisi
değerlendirilememiştir.
Bu durumun sebepleri arasında öncelikle
örneklemde istenenden daha düşük sayıya ulaşılmış
olması sayılabilir. Çalışmaya başlanırken örneklem
sayısının, gebelerin sosyokültürel düzeylerinden bu kadar
etkileneceği ve kaybın % 50’den fazla olacağı
öngörülememiştir.
Bir başka sebep, çalışmaya katılan gebelerin, diğer
çalışmalardaki gebelere göre oldukça genç olmasıydı.
Diğer çalışmalarda yaş ortalamaları sıklıkla 30 yaş ve
üzerindeyken 34; çalışmamızda 25,95±5,03 idi. Bunun
yanı sıra çalışma grubumuzda 35 yaş ve üzerinde sadece
5 (%4,5); 30 yaş ve üzerinde 29 (%26) gebe vardı. Anne
yaşı ilerledikçe kromozomal anomaliler; dolayısıyla da
gebelik kayıpları da artmaktadır. Bu nedenle gebelik
yaşlarıyla karşılaştırıldığında, gebelik kaybı olmaması
uyumluydu.
Çalışmada erken gebelik kaybı olmamasının
önemli bir diğer sebebi ise, SAT'larına göre çalışma
grubuna alınabiliceği düşünülen gebe lerden, diyabet,
hipertansiyon, hipotiroidi gibi herhangi bir sistemik
hastalığı, çoğul gebeliği ya da anomalili gebelik veya
tekrarlayan abortus öyküsü olanların, ilk ultrasonlarında
anormallik görülenlerin çalışma grubuna alınmamasıydı.
Yani erken gebelik kaybına sebep olabilecek; ya da,
biyokimyasal analitlerin değerlerini etkileyebilecek
öyküleri olan gebeler çalışmaya alınmamıştı. Bir tek
sigara içen gebeler, (Spencer'in çalışmasına göre sigara
içmeyenlerle karşılaştırıldıklarında serum PAPP-A
seviyeleri %15 düşmekteydi ) bunun dışında bırakılmıştı.
Bununla beraber, 110 gebeden sadece 5’i sigara
içmekteydi ve PAPP-A seviyeleri 5. Persentil ve altındaki
5 gebeden sigara içen yoktu.
Çalışmada gebelik kaybı olmamasının bir diğer
sebebi çalışmadaki gebelik yaşı ortalamasının, yüksek
olması olabilir (12 hafta 6 gün). 100.000 gebede yapılan
ölçümlerde, NT'nin medyan değeri 11. gebelik haftasında
1,2 mm. iken, 13. hafta 6 günlük gebelikte 1,9 mm.'ye
çıkmaktayd1. Bu çalışmada 95. Persentil ve üzerindeki
NT değeri, genel populasyona göre 4.-96. persentiller
arasındaydı. Zaten gebelik haftası ilerledikçe NT
kalınlığının arttığını göz önüne alırsak bu değerler,
çalışmamıza göre yüksek olarak kabul edilse de genel
populasyona göre normal değerlerdi.
Sonuç
5,6,7,8

9

10

9

110 gebelik bir çalışma grubuyla yapılan bu
çalışmada hiçbir vakada gebelik kaybı olmamıştır. İlk
trimester maternal serum değerlerinden PAPP A ve
serbest p-hCG ile NT ölçümlerinin anormal değerlerinin
20. Gebelik haftasına kadar olan gebelik kayıplarıyla
ilişkisi tespit edilememiştir.
Daha sağlıklı bir gelecek için, kaliteli pratik ve
teorik eğitim almış klinisyenlerce, öncelikle gebelikteki bu
değerlerin pek çok değişkene göre Türk halkı için normal
seviyelerini belirleyecek; daha sonra da gebelik
komplikasyon risklerini gösterecek, çok merkezli,
retrospektif ve prospektif; örneklem sayısı yüksek
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Öte yandan bilimsel arenada yapılacak bilimsel
çalışmalara ek olarak, örneklemdeki gebelerle yapılan yüz
yüze görüşmelere istinaden, kadınların sosyokültürel
seviyelerinin yükseltilmesinin sağlıklı nesiller
yetiştirmekte çok önemli rolü olduğu aşikardır.
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olarak anlamlı değildi (p˃0.05). Cinsiyetler arasında
empatik eğilimler açısından kadınlar lehine istatistiksel
fark vardı (p=0.004). Yaşlı ayrımcılığı açısından fark
bulunamadı (p=0.12).
SONUÇ: Fizyoterapi ve Beslenme bölümü ikinci sınıf
öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığı düzeyleri orta seviyede
gözlenmektedir. Eğitim müfredatındaki farklılar nedeni
ile tüm sınıfların katıldığı bir örneklem grubunda farklı
sonuçlarla karşılaşma potansiyeli öngörülmektedir. Geniş
ailede bir yaşlı ile birlikte yaşayanlarda, yaşlı
ayrımcılığının azaldığı gözlenmektedir. Eğitim
müfredatlarının yaşlanma süreçlerini anlama ve yaşlı
hizmetlerinin etkinliğinin arttırılması yönünde
desteklenmesine özen gösterilmelidir.
Anahtar kelimeler: empati, eğitim, yaşlı
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Giriş

Dünya Sağlık Örgütü fizyolojik, psikolojik,
emosyonel, bilişsel ve sosyal alanlarda değişiklerle
seyreden 65 yaş ve üzeri grubu yaşlılık dönemi olarak
kabul eder (1,2). Dünyada ve ülkemizde yaşlı insan
nüfusu giderek artmaktadır. Toplumun sosyokültürel
yapısı, toplumdaki bireylerin yaşlılık kavramını algılama
şekilleri gibi birçok faktör yaşlı bireylere sunulan
AMAÇ: Dünyada ve ülkemizde yaşlı insan nüfusu
hizmetlerde kendini göstermekte ve birçok soruna yol
giderek artmaktadır. Yaşlı bireylere verilen hizmet, tüm
açmaktadır (3). Bu sorunlardan biri de yaşlı ayrımcılığıdır
sağlık profesyonellerinin görev alanları içinde yer
(4). Yaşlı ayrımcılığı; yaşlı bireylere yönelik ön yargının
almakta ve önemini arttırmaktadır. Yaşlılara yönelik
tutum ve davranışlarla ifade edilmiş halidir (2). Yaşlı
tutumların, verilecek hizmet kalitesini de
ayrımcılığının
en çok yapıldığı yerlerden biri de sağlık
etkileyeceğinden yola çıkarak, bu çalışmada sağlık
hizmetleridir ve çoğunlukla genç bireyler tarafından
bilimleri fakültesi öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığı ve
yapılmaktadır (5). Bu yüzden, yaşlılara yönelik
empatik eğilimler arasındaki ilişkinin araştırılması
tutumların, verilecek hizmet kalitesini de
amaçlanmıştır.
etkileyeceğinden yola çıkarak, bu çalışmada sağlık
YÖNTEM: Beslenme Diyetetik ve Fizyoterapi
bilimleri fakültesi öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığı ve
Rehabilitasyon bölümü ikinci sınıf öğrencilerine
empatik
eğilimler arasındaki ilişkinin araştırılması
demografik ve sosyokültürel veri toplama formuna ek
olarak Fraboni yaşlı ayrımcılığı ölçeğinin (FYAÖ) Türkçe amaçlanmıştır.
Yöntem
versiyonu ve empatik eğilimler ölçeği (EEÖ) gönüllülük
Araştırmaya, çalışmamıza katılmaya gönüllü olan
esasına göre uygulandı. FYAÖ, geleneksel inançlar,
kaçınma ve ayrımcılık olarak üç alt faktör bulundurmakta ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 20172018 öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
ve ölçekten alınabilecek toplam puan 25-100
Bölümü
2.sınıf ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2. Sınıfta
aralığındadır. Yüksek puan ayrımcılığın fazla olduğunu
olan öğrencilerin dahil edildiği tanımlayıcı bir çalışmadır.
göstermektedir. Empatik eğilimler ölçeği tek faktörlü
Katılımcılara, demografik ve sosyokültürel bilgileri
toplam puanı 20-100 aralığında bir ölçektir. Verilerin
sorgulayan demografik ve sosyokültürel veri toplama
normal dağılıma uygunlukları kontrol edildikten sonra
FYAÖ ve EEÖ arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi formu, Fraboni Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçe
versiyonu ve Empatik Eğilimler Ölçeği (EEÖ) uygulandı.
ile, çekirdek ve geniş ailede yaşayanlar ile fizyoterapi ve
FYÖ
yaşlı ayrımcılığını çok boyutlu bir yapıda ele alan 25
beslenme bölümlerinin karşılaştırılmasında bağımsız
maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçek Fraboni ve
gruplarda t testi kullanıldı. Anlamlılık sınırı p < 0.05
arkadaşları (1990) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin
kabul edildi.
BULGULAR: Araştırmaya 19 erkek 74 kadın olmak üzere Türkçe uyarlaması ve psikometrik özelliklerinin
belirlenmesi Kutlu, Küçük ve Yıldız Fındık (2012)
93 gönüllü katıldı. Beslenme bölümünden 57 katılım,
Fizyoterapi bölümünden 36 katılım vardı. FYAÖ ile EEÖ tarafından gerçekleştirilmiştir. Geleneksel inançlar,
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemedi (p=0.68). Geniş kaçınma ve ayrımcılık olarak üç alt faktör bulundurmakta
ve ölçekten alınabilecek toplam puan 25-100
ailede yaşayanlarda, bir yaşlı ile büyüyenlerde ve
aralığındadır. Yüksek puan ayrımcılığın fazla olduğunu
fizyoterapi öğrencilerinde yaşlı ayrımcılığı ve empatik
göstermektedir (6). Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ),
eğilimler daha iyi bulunmasına rağmen, istatistiksel
2

3
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Dökmen (1988) tarafından bireylerin günlük yaşamdaki
empati kurma becerilerini ve empati olgusunun duygusal
bileşenini ölçme amacıyla geliştirilmiştir. Empatik
eğilimler ölçeği tek faktörlü toplam puanı 20-100
aralığında bir ölçektir. Puan yüksekse empatik eğilimin
yüksek, puan düşük ise empatik eğilimin düşük
olduğunu ifade etmektedir (7). Araştırmanın verileri SPSS
paket programı ile değerlendirildi. Verilerin normal
dağılıma uygunlukları kontrol edildikten sonra FYÖ ve
EEÖ arasındaki ilişki pearson korelasyon analizi ile,
çekirdek ve geniş ailede yaşayanlar ile Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü
karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t testi kullanıldı.
Anlamlılık sınırı p < 0.05 kabul edildi.
Bulgular
Araştırmaya 19 erkek 74 kadın olmak üzere 93
gönüllü katıldı. Katılımcıların 57’si Beslenme ve Diyetetik
Bölümünden, katılımcıların 36’sı Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümünden idi. FYÖ toplam skoru
erkeklerde daha yüksekken, EEÖ toplam skoru
kadınlarda daha yüksek bulundu (Tablo 1). FYÖ ile EEÖ
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemedi (p=0.68). Geniş
ailede yaşayanlarda, bir yaşlı ile büyüyenlerde ve
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde okuyan
öğrencilerde yaşlı ayrımcılığı ve empatik eğilimler daha
iyi bulunmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmadı (p˃0.05). Cinsiyetler arasında empatik
eğilimler açısından kadınlar lehine istatistiksel fark
saptandı (p=0.004) (Tablo 2). Yaşlı ayrımcılığı açısından
fark bulunamadı (p=0.12).

öğrencilerin yaşlılara karşı empatik eğilimlerinin olumlu
olduğu saptanırken, yaşlı ayrımcılığı açısından cinsiyetler
arasında anlamlı bir fark saptanmadı.
Köse ve ark. ve Altay ve Aydın sahip oldukları
aile tipine göre tutumların değişmediğini bulmuştur (5,8).
Ancak, Yılmaz ve Özkan hemşirelik öğrencilerinde
yaptığı bir çalışmada çekirdek aileye sahip öğrencilerin
yaşlılara yönelik olumlu düşüncelere sahip olduğunu
bulmuştur (3). Çalışmamızda ise geniş ailede yaşayan
öğrencilerde çekirdek ailelerde yaşayan öğrencilere
oranla, yaşlı ayrımcılığı ve empatik eğilimler daha iyi
bulunmasına rağmen, istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmadı.
Sonuç
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve
Beslenme ve Diyetetik Bölümü ikinci sınıf öğrencilerinde
yaşlı ayrımcılığı düzeyleri orta seviyede gözlenmektedir.
Eğitim müfredatındaki farklılar nedeni ile tüm sınıfların
katıldığı bir örneklem grubunda farklı sonuçlarla
karşılaşma potansiyeli öngörülmektedir. Geniş ailede bir
yaşlı ile birlikte yaşayanlarda, yaşlı ayrımcılığının azaldığı
gözlenmektedir. Eğitim müfredatlarının yaşlanma
süreçlerini anlama ve yaşlı hizmetlerinin etkinliğinin
arttırılması yönünde desteklenmesine özen
gösterilmelidir.
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[Abstract:0514]

GİRİŞ: Oksidatif stres, preeklampsi etyopatogenezinde
çok tartışılan konulardandır. Preeklampside oksidatif
stres sonucu lipid peroksidasyonu ortaya çıkmakta, lipid
65 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Bilgisayarlı
peroksidasyon ürünlerinin kan ve doku düzeylerinde
Tomografide Sigmoid Divertikülozis Sıklığı
artış saptanması oksidatif stresi desteklemektedir.
Serdar Solak
Malondialdehit (MDA) bu amaçla kullanılan lipid
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim
peroksidasyon ürünlerinden biridir.
Dalı, Edirne
AMAÇ: Preeklamptik ve sağlıklı gebelerde; maternal kan,
fetal kan ve plasental dokuda MDA düzeylerinin
--NO FULLTEXT AVAILABLE-araştırılması amaçlandı.
AMAÇ: Kolon divertikülleri kolon cidarındaki muskuler YÖNTEMLER: 52 sağlıklı, 22 preeklamptik gebenin dahil
edildiği prospektif bir çalışma yapıldı. Preeklampsi tanısı,
yapılar arasından mukoza ve submukozanın çıkması ile
20. gebelik haftasından sonra, altı saat aralıkla ölçülen, iki
ortaya çıkan benign natürde bir patolojidir. Sigmoid
kan basıncı değerinin140/90 mmHg ve üzerinde olması,
divertikülozis geriatrik popülasyonda sık görülür ve
proteinürinin dipstikle yapılan idrar analizinde 1+ /2+
sessiz seyir gösterir. Sigmoid divertikülozis bilgisayarlı
olması veya 24 saatlik idrarda 300 mg ve üzerinde olması
tomografi (BT) de sık görülen insidental bir bulgu olup
ve/veya
ödem saptanması ile Amerikan College of
ileri yaş hastalarda divertikülozise sekonder
Obstetricians
and Gynecologists (ACOG) kriterlerine göre
komplikasyon oranı %15 ile %30 arasındadır. En sık
konuldu. Doğumdan hemen önce anneden, kordon
görülen komplikasyonlar ise divertikülit ile divertiküle
klemplendikten sonra ise umbilikal arter ve venden kan
sekonder kanamadır. Ayrıca divertiküller komplike
örnekleri alındı. Plasental yatak biyopsisi sezaryen
olduklarında özellikle sigmoid kolonun malign
sırasında alındı. Alınan kan ve plasental doku örnekleri
patolojilerinin ayırıcı tanısını güçleştirmektedir. Bu
analiz gününe kadar (-) 80 derece dondurucuda saklandı.
çalışmada ileri yaş hastalarda batın BT de sigmoid
Lipid peroksidasyonunun değerlendirilmesi MDA’nın
divertikülozis sıklığı araştırılmıştır.
Tiyobarbitürik
asitle (TBA) reaksiyonu esas alınarak
YÖNTEM: Çalışmamızda Haziran 2017-Aralık 2017
yapıldı. Veriler SPSS 15 (SPSS Inc., ABD) istatistik
tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyoloji Anabilim Dalında çeşitli nedenlerle batın BT’si programında, Student’s t ve Mann-Whitney U testleri
çekilen 65 yaş ve üstü 1622 hastanın batın BT görüntüleri kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Maternal yaş, parite, abort sayısı açısından
retrospektif olarak taranmıştır. Hastaların ön tanıları,
her iki grup arasında istatistiksel farklılık saptanmadı.
klinik ve laboratuar bulguları göz önüne alınmamıştır.
Preeklampsi
grubunda gestasyonel yaş daha düşüktü (p<
Divertikül sayısı 3 ve üzerinde olan hastalar multipl
0.05). Doğum ve plasenta ağırlığı, 1. ve 5. dk Apgar
divertikülozis olarak kabul edilmiştir.
BULGULAR: Yapılan retrospektif tarama sonucunda 487 değerleri preeklamptik grupta daha düşüktü. Kan gazı
değerleri açısından her iki grup arasında anlamlı fark
hastada sigmoid kolonda divertikül saptandı. Bu
saptanmadı. Hem maternal kan, hem de plasental dokuda
hastaların 316’sı erkek 171’i kadın hasta idi. Hastaların
yaş ortalaması 70.6 idi.Hastaların yalnızca 26'sında 3'den MDA düzeyleri, preeklampsi grubunda belirgin olarak
daha yüksekti (p<0.05). Umbilikal arter ve vende MDA
az sayıda divertikül izlendi. 461 hastada multipl
düzeyleri preeklampsi grubunda daha yüksek ancak,
divertikül mevcuttu.
istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo-4).
SONUÇ: Sigmoid kolon divertikülozisi geriatrik hasta
SONUÇ: Hem anne kanı, hem plasental dokuda MDA’nın
grubunda sık görülen bir şikayet olup yüksek
yüksek bulunması preeklampside oksidatif stresi
komplikasyon oranları ve özellikle komplike olduğunda
yine bu yaş grubunda sık görülebilen malign hastalıkların desteklemektedir. Antioksidan mekanizmaları harekete
geçirecek destek tedaviler ile oksidatif stresin
ayırıcı tanısını güçleştirebilmesi nedeni ile göz önünde
engellenmesi, hastalığın önlenmesi konusunda faydalı
bulundurulması gereken önemli bir patolojidir.
olacaktır.
Anahtar kelimeler: bilgisayarlı tomografi, divertikül,
Anahtar kelimeler: preeklampsi, malondialdehid,
sigmoid kolon
plasenta, oksidatif stres
[Abstract:0517]

Giriş

Preeklamptik ve sağlıklı gebelerde, maternal kan, fetal
kan ve plasental dokuda Malondialdehit düzeylerinin
karşılaştırılması
Esra Çınar Tanrıverdi , Ayşe Semra Demir Akça
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim
Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi
Ana Bilim Dalı
1

1

2

2

Preeklampsi gebeliğin 20. Haftasından sonra
ortaya çıkan, hipertansiyon ve proteinüridir. İnsana özgü
bir hastalıktır ve dünyada maternal ve fetal mortalite ve
morbiditenin en sık sebebidir. Preeklampsi etyolojisinde
plasenta kaynaklı oksidatif streste artma, antioksidan
aktivitede azalma son yıllarda üzerinde durulan bir
konudur. Preeklampside oksidatif stres sonucu lipid
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daha düşüktü. Kan gazı değerleri açısından gruplar
arasında anlamlı fark saptanmadı (Tablo 3).
Tablo 2. Son adet tarihine göre ve sonografik gebelik
süresi
Kontrol
Preeklampsi
(n=52)
(n=22)
SAT’a göre gebelik
264.2±15.0
229.6±35.9
süresi (gün)
Sonografik olarak
gebelik süresi (gün)

261.2±13.8

214.8±31.5

P
.001
.001

Hem maternal kan (Şekil 1), hem de plasental
doku (Şekil 2) MDA düzeyleri, preeklampsi grubunda
belirgin olarak daha yüksek ve istatistiksel olarak
anlamlıydı (p<0.05).
200
180

Maternal kanda MDA

160
140
120
100
80
60
40
20
0
Kontrol

Preeklampsi

Hasta grubu

Şekil 1. Preeklampsi ve kontrol grubunda
maternal kan MDA düzeyleri (nmol/ml)
120
61

Plasentada MDA (nmol/gr doku)

peroksidasyonu ortaya çıkmakta, peroksidasyon
ürünlerinin kan ve doku düzeylerinde artış bunu
desteklemektedir. Malondialdehit (MDA) bu amaçla
kullanılan lipid peroksidasyon ürünlerinden biridir.
Preeklamptik gebelerde maternal kan, fetal kan ve
plasental dokuda MDA düzeylerinin araştırılması, kan ve
doku miktarlarının korelasyonunun değerlendirilmesi ve
sağlıklı gebeler ile karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem
52 sağlıklı , 22 preeklamptik gebenin dahil
edildiği prospektif bir çalışma yapıldı. Çalışma için
gerekli etik kurul izni alındı. Gebelere, yapılacak
işlemlerle ilgili olarak detaylı bilgi verilerek, gönüllülük
esasına göre çalışmaya katılımları sağlandı ve tümünden
bilgilendirilmiş onam formu alındı. Metabolik ya da
sistemik hastalığı olan (diabet, kronik hipertansiyon gibi)
ve sigara içen gebeler çalışmaya dahil edilmedi.
Preeklampsi tanısı, 20. gebelik haftasından sonra,
altı saat aralıkla ölçülen, iki kan basıncı değerinin140/90
mmHg ve üzerinde olması, proteinürinin dipstikle
yapılan idrar analizinde 1+ /2+ olması veya 24 saatlik
idrarda 300 mg ve üzerinde olması ve/veya ödem
saptanması ile Amerikan College of Obstetricians and
Gynecologists (ACOG) kriterlerine göre konuldu (1).
Doğumdan hemen önce anneden, kordon klemplendikten
sonra ise umbilikal arter ve venden fetal kan örnekleri
alındı. Plasental yatak biyopsisi sezaryen sırasında,
plasenta çıkarıldıktan sonra alındı. Kan ve plasenta
örnekleri analiz gününe kadar (-) 80 derece dondurucuda
saklandı. Lipid peroksidasyonu MDA’nın Tiyobarbitürik
asitle (TBA) reaksiyonu esas alınarak değerlendirildi.
MDA konsantrasyonları kanda nmol/ml, dokuda
nmol/gr doku ağırlığı olarak hesaplandı. Her iki grup,
demografik özellikler, gebelik haftası, doğum ağırlığı,
plasental ağırlık, doğum şekli, perinatal mortalite, 1 ve 5.
dakika Apgar skoru, plasental doku, maternal kan ve fetal
kanda MDA değerleri açısından karşılaştırıldı.
Veriler SPSS 15 (SPSS Inc., ABD) istatistik
programında, Student’s t ve Mann-Whitney U testleri
kullanılarak analiz edildi. Tüm istatistiksel
hesaplamalarda anlamlılık sınırı p=0.05 alındı.
Bulgular
Maternal yaş, parite, abort sayısı açısından
gruplar arasında farklılık saptanmadı (Tablo 1).
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Tablo 1. Gebelere ait demografik özellikler
Kontrol
Preeklampsi
(n=52)
(n=22)
Yaş
29.1±4.2
29.1±6.4
Gravida
1.8±1.0
3.0±3.2
Parite
0.7±0.8
1.2±1.5
Abort
0.1±0.6
0.4±0.9

Kontrol

Preeklampsi

Hasta grubu

P
.284
.56
.153
.397

Preeklampsi grubunda gestasyonel yaş daha
düşüktü (p< 0.05), (Tablo 2). Doğum ağırlığı, plasenta
ağırlığı, 1. ve 5. dk Apgar değerleri preeklamptik grupta

Şekil 2. Preeklampsi ve kontrol grubunda plasental
dokuda MDA düzeyleri (nmol/g doku)
Umbilikal arter ve ven MDA düzeyleri
preeklampsi grubunda daha yüksek olsa da, istatistiksel
olarak anlamlı değildi (p>0.05) (Tablo 4). Maternal kan ve
plasental doku MDA değerleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı (Korelasyon katsayısı (R) = 0.35, p<0.05)
bir korelasyon olduğu görüldü (Şekil 3).

249

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
Tablo 3. Fetal parametreler (Tüm değerler ortalama ± SD
şeklinde verilmiştir)
Kontrol
Preeklampsi
Grubu
Grubu
P
(n=52)
(n=22)
Plasenta
580 ± 124
372±153
.001
Ağırlığı (g)
Doğum
ağırlığı (g)

3236 ± 632

1691±920

.001

Apgar 1.dk

9.1±1.3

4.2±3.6

.001

Apgar 5.dk

9.8 ± 0.5

6.3±3.9

.001

Kord kanı PH

7.38 ± 0.3

7.35±0.5

.015

Tablo 4. Kan ve plasenta örneklerinde MDA düzeyleri
Kontrol
(n=52)

Preeklampsi
(n=22)

P

MDAmaternal
kan (nmol/ml)

57.35
±24.5

99.8±45.4

.001

MDA plasenta
(nmol/g doku)

30.3±14.5

45.9±23.9

.005

MDA umbilikal
arter (nmol/ml)

32.8±21.2

34.6±7.7

.366

MDA umbilikal
ven (nmol/ml)

26.2±14.0

30.9±13.3

.170

200

55

Maternal kan MDA (nmol/ml)

180

61

62
53

160

54

140

63

120
100
16

80

8

60
40

26
23

20
0
0
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Şekil 3. Maternal kan ve plasental doku MDA
korelasyonu
Tartışma
Preeklampsi, gebeliğin 20. haftasından sonra,
kan basıncı yüksekliği ve proteinüri ile karşımıza
çıkan, geniş klinik özelliklere sahip, dünyada
maternal ve neonatal ölümün yaygın bir sebebi olan,
gebeliğe özgü bir sendromdur. Sadece gebelik sırasında
görülmekte ve oluşumu için plasentaya ihtiyaç
duymaktadır. Preeklampside ortaya çıkan plasental

perfüzyon azlığı, endotelyal hücre hasarına sebep olan
sirkulatuar faktörlerin oluşmasına yol açmaktadır (2,3).
Oksidatif stres; endotelyal hücre
disfonksiyonuyla sonuçlanan ve preeklampsinin klinik
özelliklerine neden olacak olan faktörlerin kesiştiği noktadır. Serbest radikaller hücre membranına poliansatüre yağ
asitlerini çekerek lipid peroksidasyonunu başlatmakta, bu ise
hücre membranında akışkanlığı ve geçirgenliğini değiştirerek memran hasarına yol açmaktadır. Membranlarda
oluşan lipid peroksidasyonunu göstermek için, açığa
çıkan çeşitli maddeler marker olarak kullanılmaktadır
(4-7). Bunlar arasında en çok kullanılanı MDA olup,
biz de çalışmamızda MDA'yı kullandık.
Çalışma sonuçlarımız değerlendirildiğinde
preeklampsi grubu ve kontrol grubunda maternal yaş,
gravida, parite, abort sonuçları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 1).
Preeklampsi nullipar hastalığı olarak bilinmesine
karşın, çalışmamızda kontrol grubunda gebelik sayısı
daha düşük bulundu. Bu sonuçta, kontrol grubu gebelerin
çoğunun elektif sezaryen planlanan sağlık personelinden
seçilmiş olmasının etkili olduğu düşünülmektedir.
Çalışmamızda preeklampsi grubunda gestasyonel
yaş, kontrol grubuna göre önemli ölçüde düşüktü (Tablo
2). Bu farklılıkta, çalışma grubundaki preeklamptik
hastaların kliniklerinin ağırlığı ve fetal distres tespiti ile
gebeliğin daha erken sonlandırılması gerekliliğinin
önemli rol oynadığı düşünmekteyiz.
Patolojik uteroplasental damarlanma; uteroplasental kan akımında ve plasental ağırlıkta azalma gibi
patolojilere yol açmaktadır (2). Çalışmamızda plasental
ağırlık preeeklampsi grubunda anlamlı şekilde daha
düşük bulundu (Tablo 3). Bu sonuçta, plasental
disfonksiyon ve gebelik haftaları arasındaki farkın etken
olduğu düşünüldü. Her iki grupta doğum ağırlığı, 1. ve 5.
dk apgar değerleri kontrol ve çalışma gruplarında anlamlı
şekilde farklı iken (p<0.05) , kordon kan gazı değerleri
açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir farklılık tespit edilmedi (Tablo 3).
Grupların gebelik yaşları karşılaştırıldığında,
preeklampsi grubunda SAT’a göre ve sonografik olarak
saptanan gestasyonel yaş, kontrol grubuna göre önemli
ölçüde düşük bulundu (Tablo 2). Bu farklılıkta, çalışma
grubundaki preeklamptik hastaların kliniklerinin ağırlığı
ve /veya intrauterin fetal distres tespiti ile maternal ve
fetal mortalite morbiditeyi azaltmak için gebeliğin daha
erken sonlandırılmasının gerekliliğinin önemli rol
oynadığı düşünülmektedir.
Literatürde preeklampside oksidatif stres ve
antioksidan aktiviteyi araştıran çeşitli çalışmalara
rastlanmaktadır. Bir çok çalışmada, preeklamptik gebelerde
normal gebelere göre, serum lipid peroksid düzeyleri
yüksek, plazma antioksidan aktivitesi ise düşük
bulunmuştur (2-7). Çalışmamızda, hem anne kanı, hem
fetal kan, hem de plasental dokuda oksidatif stres
göstergelerine bakarak, aralarında bir korelasyon olup
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olmadığını değerlendirmeyi planladık. Literatürle
uyumlu olarak maternal kanda ve plasental dokuda MDA
düzeyleri, preeklampsi grubunda, kontrol grubuna göre
anlamlı decede daha yüksek bulundu. (Tablo 4, Şekil 1 ve
2). Umbilikal arter ve ven MDA düzeylerine bakıldığında
ise, preeklampsi grubunda hem arter hem vende MDA
düzeyleri daha yüksek saptanmış olsa da, istatistiksel
olarak anlamlı değildi (Tablo 4).
Tüm bu bulgular bize, preeklamptik gebelerde
maternal kan, fetal kan ve plasental dokuda MDA
değerlerinin artmış olduğunu, yanısıra, maternal kan ve
plasental dokudaki MDA değerleri arasında bir
korelasyon olduğu sonucunu vermektedir (Şekil 3). Bu da
literatürle uyumlu olarak maternal kanda MDA
artmasınına, plasental dokuda MDA artışına eşlik ettiğini
göstermektedir.
Sonuç
Hem anne kanı, hem plasental dokuda MDA’nın
yüksek bulunması preeklampside oksidatif stresi
desteklemektedir. Antioksidan destek tedaviler ile
oksidatif stresin engellenmesi, böylelikle oksidan ve
antioksidan sistemler arasında denge sağlanmasının
hastalığın önlenmesi konusunda faydalı olacağını
düşünmekteyiz.
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[Abstract:0519]
Çocuklarda Makrositoza Yol Açan Durumlar
Emel Ataoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul
AMAÇ: Makrositoz; MCV değerinin yaşa uyan 97.
persentil değerinin üzerinde olmasıdır.Vitamin B12 ve
Folik asit eksikliğinin göstergesi olarak karşımıza çıkan
makrositoza genellikle nötrofillerdeki hipersegmentasyon
eşlik eder.Makrositoz, Vitamin B12 ve Folik asit eksikliği
dışında pürin ve primidin metabolizması
bozuklukları,kemik iliği yetmezliği,kronik karaciğer
hastalıkları,konjenital kalp anomalileri,antikonvülzan
kullanımı, hemoliz ve retikülositoz, Down sendromu gibi
değişik hastalıklar seyrinde de rastlanılan bir tablodur.
YÖNTEM: Çalışma Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatarak tedavi
gören 3 ay -12 yaş arası 40 hasta ve sağlam çocuk
polikliniğine başvuran ve kontrol grubu olarak alınan 20
çocukta gerçekleştirildi.
Olguların hepsinde tam kan sayımı ve periferik yayma
yapıldı.Olguların Vitamin B12 ve Folik asit düzeyleri
gönderildi.
BULGULAR: Çalışmaya 3 ay- 12 yaş arası 15’i kız (%
37,5), 25’i erkek (% 62,5) olmak üzere 40 hasta alındı.
Kontrol grubu 0-12 ay arası 20 çocuktan oluşturuldu. 1
aydan küçükler dışında B12 ve/veya folik asit eksikliği
olan olgularda, Protein enerji malnutrisyonu olan,
konjenital kalp anomalili, Down Sendromlu, antiepileptik
olarak fenobarbital kullanan, konjenital sifilizli, konjenital
hidrosefalisi olan,pürülan menenjiti olan, Hodgkin
Lenfomalı, aplastik anomalili ve ALL’li 23 çocukta
makrositoz saptandı. B12 ve folik asit eksikliği
bulunmayan hiçbir olguda hipersegmentasyon
saptanmadı.
SONUÇ: Bu çalışmada değişik faktörlere bağlı olarak
olasılıkla hipoksemi ve DNA yapımı bozulması gibi
nedenlerle makrositoz gözlenebileceğini ve her
makrositozun megaloblastik anemi göstergesi olmadığını
vurgulamak istedik.
Anahtar kelimeler: makrositoz, megaloblastik, anemi,
hipersegmentasyon
Giriş
Makrositoz, MCV değerinin yaşa uyan 97.
persentil değerinin üzerinde olmasıdır. Vitamin B12 ve
folik asit eksikliğinin göstergesi olarak karşımıza çıkan
makrositoza genellikle nötrofillerdeki hipersegmentasyon
eşlik eder. Yapılan çalışmalar, B12-Folik asit eksikliği
dışında da makrositoza rastlandığını ve bunlardaki ana
mekanizmanın her zaman B12-folik asit eksikliği ile
bağlantılı olmadığını göstermiştir. Makrositoz, vitamin
B12 ve folik asit eksikliği dışında, pürin ve pirimidin
metabolizması bozuklukları, kemik iliği yetmezliği,
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kronik karaciğer hastalıkları, konjenital kalp anomalileri,
antikonvülzan ve antimetabolik kullanımı, hemoliz ve
retikülositoz, Down sendromu gibi değişik hastalıklar
seyrinde de rastlanılan bir tablodur. Biz de hastanemizde
yatan çocuklarda makrositoz yapan nedenleri belirlemek
için bu çalışmayı planladık.
Materyal ve Metod
Çalışma S.B.Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde
yatarak tedavi gören 3 ay-12 yaş arasında 15'i kız (% 37,5),
25'i erkek(% 62,5) 40 hasta ve sağlam çocuk polikliniğine
başvuran ve kontrol grubu olarak alınan 0-1 ay 6'sı kız (%
60), 4'ü erkek (% 40) ve 2-12 ay 6'sı kız (% 60), 4'ü erkek (%
40) 20 çocukta gerçekleştirildi. Olguların hepsinde tam
kan sayımı ve periferik yayma yapıldı. Bazı olguların
vitamin B12 ve folik asit düzeyleri ölçüldü. Kan örnekleri
sabah 8.30-10.30 arasında kol venalarından alındı.
Eritrosit sayısı (RBC, x10 /mm ), hemoglobin (Hb: gr/dl),
ortalama eritrosit volümü (MCV, fi), ortalama eritrosit
hemoglobini (MCH, pg) ortalama eritrosit hemoglobin
konsantrasyonu (MHCH: gr/dl) ve eritrosit dağılım
genişliği (RDW: %) kaydedildi. Vitamin B12 düzeyi ve
folik asit düzeyi mikropartikül enzim immunoassay
yöntemi ile bakıldı.
Bulgular
0-1 ay ile 2-12 ay arasında bulunan kontrol grupları arasında Hb, Hct, RDW, MCV, MCH yönünden (0-1
ay) grubu lehine göreli ve istatistiksel ileri düzeyde
anlamlı bir farklılık bulunmasına karşın MCHC
yönünden anlamsız bulundu. 0-1 ay grubunda ortalama
MCV değerleri 109 fi dolayında olmasına karşın 2-12 ay
grubunda 82 fi dolayında bulunması yenidoğanlardaki
fetal eritrositlerden kaynaklanmaktaydı. 0-1 ay grubunda
% 100 dolayında 90 fi üzerinde eritrosit değerine karşın
hiç birinin periferik yaymasında hipersegmentasyona
rastlanmadı. 2-12 ay grubumuzda ise eritrosit MCV
değerleri % 100 düzeyinde 90 fl'den az bulundu. 23
olguda MCV 90 fi değerinde makrositoz gözledik.
Luminal kullanan 5 olgudan birinde MCV 90 fi (% 20)
olmasına karşın % 80'inde 90 fi altında bulundu.
Siyanozlu 1/6 olguda (% 16,6), siyanozsuz 1/11 olguda
(% 9) makrositoz belirlendi. Makrositozlu olgularda
hipersegmentasyon gözlenmedi. B12 düzeyi düşük olan
olgularımızda MCV yüksekliği hipersegmentasyonla
birlikte olmasına karşın diğer hastalıklarda belirgin bir
hipersegmentasyonun bulunmamasının ayırıcı tanıda
yardımcı olabileceği kanısına vardık. Folik asit düzeyleri
eksik olan 2 olgumuzda ise MCV'nin normal değerlerde
olması yanında hipersegmentasyona rastlayamamızı da,
özellikle ilaçlara bağlı olarak oluşan Folat eksikliğinin 3
haftadan önce oluşmamasına bağladık.
Sonuç
Bu çalışmada değişik faktörlere bağlı olarak
olasılıkla hipoksemi ve DNA yapımı bozulması gibi
nedenlerle makrositoz gözlenebileceğini ve her
makrositozun megaloblastik anemi göstergesi olmadığını
6

3

vurgulamak istedik.
[Abstract:0520]
Investigation of children with speech-language delays
in terms of some risk factors
Şule Yılmaz, Memduha Taş
Trakya University, Faculty of Health Sciences, Audiology
Department, Edirne
AIM: Language difficulties has an impact on children’s
communication, social, and emotional development and
often persist in school age with difficulties following
directions, attending and comprehending oral and written
language. Although some language problems are caused
by known conditions, e.g. genetic disorders, hearing
impairment, or disabilities, for many children with
language delay or disorders, there is no known cause for
the problem. Some conditions are thought to be
associated with an increased risk of childhood language
problems. The aim of the present study was to investigate
children with speech-language delay in terms of some
risk factors.
METHODS: In this descriptive study, 279 children
(between 2 and 4 ages) were investigated. Children’s
speech-language skills and hearing were evaluated and
information about pregnancy, family, and child’s birth
and medical history were gathered from the mothers.
RESULTS: 48% of the children had additional problems
(e.g. fine motor, behavior, or attention problems) and
22.9% had receptive language delay. Mothers’ age at birth
(27.3%), family history of speech-language disorder
(11.5%), neonatal intensive care unit stay (20.4) were
among the issues detected in the children with language
delays/disorders.
CONCLUSION: Even if there is no obvious cause for
speech-language disorders, development of
communication skills should be monitored, particularly if
there is any risk factor that may increase the chance of the
child’s experiencing speech-language delay or disorders.
Keywords: language disorder, risk factors, speechlanguage delay
Giriş
Dili anlama ve kullanma becerilerinden birinde
ya da her ikisinde birden kişinin iletişim kurabilmesini
olumsuz etkileyen belirgin bir yetersizliğin bulunması
durumu dil sorunlarının varlığına işaret etmektedir. Dil
sorunları dilin bir veya daha fazla bileşeni ile ilişkili
olabilir, bazı bireylerde dilin biçimsel yönüne ilişkin
sorunlar dikkat çekerken, bazı bireylerde ise ağırlıklı
olarak dilin içeriği ya da sosyal-işlevsel kullanımıyla
ilişkili problemler gözlenebilir. Dil sorunlarının çocukluk
döneminde en sık rastlanan problemler arasında yer
aldığı ve çocukların yaklaşık %13’ünde çeşitli dil
sorunlarına rastlandığı belirtilmektedir (Tomblin,
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Records, Zhang, 1996). Bu sorunlar bazen, çocuğun dil
gelişiminin, beklendik aşamaları içinde bulunduğu
gelişim dönemine ve akranlarına göre gecikmeli olarak
izlediği bir ‘gecikme’ şeklinde olabildiği gibi, bazen de dil
gelişiminin normal düzeninden belirgin sapmalar
gösterdiği bir ‘bozukluk’ şeklinde de olabilir. Üç yaşın
altındaki çocukların %27’sinde dil-konuşma gecikmesi
bildirilmesine rağmen dil-konuşma gelişiminde
gecikmeleri olan çocukların büyük bir çoğunluğunun 3-4
yaşına dek bu sorunların üstesinden geldiği
görülmektedir Mondal, Bhat, Plakkal et al., 2016). Ancak
bazı çocuklarda dildeki gecikmelerin daha ileri yaşlara
dek uzadığı ve bu çocukların çoğunlukla ifade edici dil
alanında olmak üzere çeşitli dil bozukluklarına sahip
oldukları görülmektedir (Plante & Beeson, 2008).
Dildeki gecikme ve bozukluklar çeşitli nedenlere
bağlı olarak ortaya çıkabilir. Zihinsel yetersizlik ya da
işitme kaybı gibi belirgin bir tıbbi durumun sonucu olan
ve bu durumdan kaynaklanan açık bir nedenle
ilişkilendirilen dil bozuklukları ikincil dil bozuklukları
olarak adlandırılmaktadır. Dil gelişimini olumsuz yönde
etkileyebilecek herhangi bir duyusal ya da bilişsel
etmenin saptanamadığı durumlarda gözlemlenen ve açık
bir nedenle ilişkilendirilemeyen dil sorunları ise birincil
ya da spesifik dil bozuklukları başlığı altında
tanımlanmaktadırlar (Kohnert, Windsor, Ebert, 2009).
Birincil dil sorunlarının gelişimsel dil sorunları içerisinde
en sık rastlanan problem olduğu ve çocukların %5 ile
%7’sinde gözlemlendiği bildirilmektedir (Paul, 2001;
Tomblin et al., 1997). Dil bozukluklarının yaygın olarak
görülüyor olması ve durumun yarattığı ekonomik yükün
büyüklüğü düşünüldüğünde dil sorunlarının
önlenmesine yönelik girişimlerin majör bir halk sağlığı
konusu olarak ele alınması gerektiği üzerinde
belirtilmektedir (Ruben, 2000). Bir dil sorununun varlığı
çocuğun başta iletişim olmak üzere sosyal, duygusal ve
akademik gelişimi açısından dezavantaj yaratmanın yanı
sıra ebeveynler için de bir önemli bir stres ve endişe
kaynağı olarak görülmektedir (Law, 2005). Dil
sorunlarının çocuk, aile ve toplum üzerindeki etkisini en
aza indirebilmek için sorunun mümkün olduğunca erken
dönemde saptanabilmesi önemlidir. Dil sorunları
açısından riskli kabul edilebilecek durumların bilinmesi,
riskli gruplar içerisinde yer alan çocukların en erken
dönemden itibaren izlenmesi ve gerekli müdahalelerin
yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Bu noktadan
hareketle planlanan bu çalışmada dil-konuşma
gecikmesi/sorunu nedeniyle başvuran iki ile dört yaş
aralığındaki çocukların durumla ilişkili olabilecek bazı
risk faktörleri açısından incelenmeleri amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma, dil-konuşma gelişiminde gecikmeleri
olan çocukların bazı risk faktörleri açısından
değerlendirilmesini amaçlayan tanımlayıcı bir durum
çalışmasıdır. Araştırmada Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği ve Armağan

Dönertaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Merkezi işbirliği ile
yürütülmüş ve veriler 2016-2017 yıllarında bu iki birime
dil-konuşma gecikmesi/sorunu nedeni ile başvuran
olgulara ait dosyaların geriye dönük olarak taranması
yoluyla elde edilmiştir.
Araştırma örneklemi 2016-2017 yıllarında Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniği ve
Armağan Dönertaş Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Merkezi’ne
dil-konuşma gecikmesi/sorunu nedeni başvuran 24-48 ay
yaş aralığında yer alan 279 (72 kız, 207) çocuğu
kapsamaktadır. Olguların seçiminde aranan ölçütler
aşağıda verilmektedir:
1.
Çocuğun dil-konuşma gecikmesi/sorunu
nedeniyle başvurmuş olması
2.
İletişim-dil-konuşma sorununa kaynaklık
edebilecek tanılanmış açık bir başka tıbbi durumun
bulunmaması (otizm, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı,
beyin hasarı vb.)
3.
Çocuğa ait dosyada rutin olarak sorgulanan tıbbi
ve doğum geçmişi bilgilerinin yer alması.
4.
Çocuğa ait dosyada ‘diğer ek sorunlar / risk
faktörleri’ başlığı altındaki bölümlerin doldurulmuş
olması.
5.
İşitme ve dil değerlendirmesi sonucunun var
olması
Olgu dosyalarında tıbbi ve doğum öyküsü başlığı
altında sorgulanan maddeler Tablo 1’de açık olarak
verildiği için burada ayrıca belirtilmemiştir. Diğer ek
sorunlar/risk faktörleri ise davranış problemlerinin
varlığı, dil-konuşma dışındaki alanlarda (kişisel-sosyal,
ince/kaba motor, algısal, dikkat) sorun ve oral motor
sorunların varlığıdır. Tüm olgularda işitme duyarlılığı
değerlendirilmiştir. Olguların alıcı ve ifade edici dil
becerileri dil-konuşma bozuklukları uzmanlar tarafından
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme aile görüşmesi, dilkonuşma görevleri sırasında (sohbet, etkinlik, soru-cevap)
çocuğun gözlenmesi ve yeterli işbirliğinin sağlanabildiği
çocuklarda formal değerlendirme araçlarının
uygulanması yoluyla gerçekleştirilmektedir. Uygulanan
formal dil değerlendirme araçları Peabody Resim-Kelime
testi, Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL), Ankara
Artikülasyon Testi (AAT)’dir.
Veriler SPSS 17 paket programı (IBM
Corporation, USA) kullanılarak değerlendirilmiş ve
sonuçlar frekans ve yüzdelik değerleri olarak
sunulmuştur.
Sonuç
Olguların yaş ortalaması M=36.61±7.82 aydır,
kızlarda yaş ortalaması M=36.61±8.73, erkeklerde ise
M=36.60±7.50 ay olarak hesaplanmıştır. Çocukların
64’ünde (%22.9) hem ifade edici hem de alıcı dil
gelişiminin yaşlarından beklenen düzeyin altında olduğu
görülmüştür. Olguların %94.3’ünün ifade edici dil
becerilerinde yetersizlik saptanmıştır. İfade edici dil ile
ilgili sorunların fonolojik gelişim, sözcük dağarcığının
beklenen düzeye göre çok az olması ve sözce uzunluğu ile
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ilgili olduğu görülmüştür. Bazı risk faktörleri açısından
olguların dağılımı Tablo 1’de verilmektedir.

gerektiren bazı gecikmeleri olsa da araştırma verilerinin
toplandığı dönemde hiçbirinin herhangi bir başka
duruma dair tanısı bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra 22
Tablo 1. Bazı risk faktörleri açısından olguların dağılımı
(%7.89) olguda dil-konuşma bozuklukları uzmanları
tarafından saptanan oral motor beceri sorunları olduğu
Risk Faktörleri
F
%
belirlenmiştir.
Anne yaşı > 35
66
27.3
Tartışma ve Sonuç
Çocukta kulak/işitme sorunu
26
9.3
Araştırma sonuçları dil-konuşma
Ailede işitme kaybı
22
7.9
gecikmesi/sorunu olan çocuklarda dil gelişimi açısından
Ailede dil-konuşma sorunu
32
11.5
risk oluşturabileceği düşünülen bazı durumların
Düşük doğum ağırlığı
11
3.9
bulunduğunu göstermektedir. Dil-konuşma sorununa
(<1500gr)
eşlik eden ek sorunların varlığı, anne yaşının büyüklüğü,
Erken doğum (<36 hafta)
11
3.9
yenidoğan yoğun bakım öyküsü, ailede dil-konuşma
Yenidoğan yoğun bakım
57
20.4
sorunu bulunması ve çocukta iletim tipi işitme kaybı
Gebelikte ateşli hastalık
4
1.4
olması gibi durumlara araştırma olguları arasında diğer
Yenidoğan sarılığı
8
2.9
durumlara nazaran daha büyük oranda rastlandığı
Menenjit öyküsü
1
0.4
görülmüştür.
Kulak anomalisi
1
0.4
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan
Bildirilen / gözlenen ek sorun
134
48
çocukların bir bölümünde yenidoğan sarılık öyküsü
olduğu ya da erken doğum ve düşük doğum ağırlığı
Olguların %27.3’ünde doğum esnasındaki anne
öyküsü bulunduğu belirlenmiştir. Ancak bunun
yaşı 35’ten büyüktür. Ailelerinde dil-konuşma sorunları
dışındaki olguların niçin yenidoğan bakım ünitesinde
olan olguların oranının %11.5 olduğu görülmüştür.
kalmış olduklarının ya da çocukların ne kadar süre ile
Düşük doğum ağırlığı olan bildiren tümü, erken doğum
yoğun bakım ünitesi bakımına gereksinim duymuş
bildiren olguların ise 8’i bebeklerinin yenidoğan yoğun
olduklarına dair bir bilginin olgu dosyalarına
bakım ünitesinde kaldığını belirtmişlerdir. Erken
kaydedilmemiş olduğu görülmüştür. Düşük doğum
doğum+düşük düşük doğum ağırlığı bildiren olgu
ağırlığının bazı çocuklarda dil gelişimini de olumsuz
sayısının 4 olduğu görülmüştür. Yenidoğan sarılığı
etkileyen bilişsel sorunlara yol açabileceğini ancak birincil
bildiren olguların 7’si yenidoğan yoğun bakım ünitesi
dil bozukluklarıyla ilişkisi olmadığını belirten çalışmalar
öyküsü de belirtmiştir. Ailede işitme kaybı bildiren
olduğu gibi birincil dil bozuklukları açısından da bir risk
olguların 8’i aynı zamanda ailede dil-konuşma sorunu
faktörü oluşturduğunu saptayan araştırmalar da
bulunduğunu da belirtmiştir. Olguların 26’sında (%9.3)
mevcuttur (Tomblin, Smith, Zhang, 1997; Stantonçok hafif ve hafif düzeyde iletim tipi işitme kaybı
Chapman et al, 2002). Hamilelik ve yenidoğan
bulunduğu, odyolojik değerlendirme bulgularının bu
dönemindeki hastalıklar ya da sağlık sorunları,
durumun otitis media ile ilişkili olduğuna işaret ettiği
prematürite, yenidoğan döneminde tıbbi problemlerin
saptanmıştır. İşitme kaybı gözlemlenen olgular içerisinde
olması ve annenin doğum yaşının 35’ten büyük olması
10’unun ebeveyni çocuklarında yılda birkaç kez
da dil bozukluklarıyla ilişkisi olabileceği düşünülen risk
tekrarlayan kulak sorunları ile karşılaştıklarını
faktörleri arasında sayılmaktadır (Delgado, Vagi, Scott,
belirtmişlerdir.
2005).
Araştırmada dil-konuşma sorunu dışında diğer
Ailede dil-konuşma sorunlarının bulunmasının
bazı ek problemlerin bulunduğu olgu sayısının 134 (%48)
ve erken dönemde beslenme becerilerindeki güçlüklerin
olduğu görülmüştür. Bu sorunlar içerisinde davranış
de dil sorunları açısından risk faktörü olabileceği
problemlerinin varlığı aileler tarafından dile getirilmiştir.
belirtilmektedir (Glascoe & Sturner, 2005). Ayrıca
Doksan (%32.26) çocuğun ebeveyni çocuklarında öfke
özellikle birincil dil bozukluklarında genetik faktörlerin
krizleri, saldırganlık, isteklerini sürekli ağlayarak belirtme
etkisinin olabileceği, dolayısıyla ailede benzer bir dil
gibi problemler olduğunu ifade etmiştir. Olguların
sorunlarının bulunmasının önemsenmesi gerektiği
53’ünde (%27.9) dil-konuşma dışındaki çeşitli alanlarda
tartışılmaktadır (Tallal, Ross, Curtiss, 1989; Leonard,
da problemler olduğu saptanmıştır. Bu problemlerden
2005).
bazıları çocuk dil-konuşma değerlendirmesine
Çocukta davranış sorunları bulunması veya
gönderilmeden önce saptanmış ve görülen gereklilik
çocuğun ince motor becerilerinin yetersiz olması ile erken
üzerine dil değerlendirmesi için de bu olgular tarafımıza
dönemde gözlemlenen dil sorunlarının daha ileri
yönlendirilmiştir. Bazı olgularda ise dil değerlendirmesi
dönemlerde de varlığını sürdürmesi arasında bir ilişki
sırasında oluşan şüphe üzerine çocuğun değerlendirilmek
olduğu belirtilmektedir (Fitzgerald, Safley, 2009). Bunun
üzere ilgili çocuk gelişimi uzmanına yönlendirildiği ve
yanısıra çocukta görülen saldırganca davranışlar, dikkat
durumuna dair sonucun çocuğun dosyasına kaydedildiği
sorunları ve sosyal geri çekilmeye de risk faktörleri
görülmüştür. Bu çocukların aile eğitimi ve izleme
arasında yer verildiği görülmektedir (Plante & Beeson,
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2008). Aslında çocukta dil gecikmesi ya da sorunlarının
ortaya çıkmasında rol oynayan faktörler kadar var olan
problemlerin devamlılığının ya da şiddetinin artmasına
katkısı olan unsurlar da birer risk faktörü olarak
düşünülebilir. Örneğin bu araştırmada çocuklarda
saptanan iletim tipi işitme kayıpları dil gelişimi açısından
kritik dönem olarak kabul edilen yaşamın ilk yıllarında
çocuğun dil gelişim hızının yavaşlamasına ve gecikmiş
dil-konuşma ya da fonolojik sorunların ortaya çıkmasında
rol oynamış olabilir. İşitme yetersizliğinin dil edinimi ve
gelişiminde yaşamsal önemi olduğu ve hafif ve orta
derecede işitme kayıplarının bile dil gelişimini önemli
ölçüde etkilediği bilinmektedir (Northern, 2014; Plante &
Beeson, 2008).
Bu araştırmada olguların dosyalarında yer alan
bilgilere dayanarak dil gelişiminde gecikmeleri olan
çocuklarda olası risk faktörlerine dair bir fikir edinilmesi
amaçlanmıştır. Betimsel nitelikteki araştırma var olan
durum hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir.
Araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlardan
birincisi olguların aynı yaş aralığında dil sorunu olmayan
çocuklarla karşılaştırılarak incelenmemiş olmasıdır. Bir
diğer sınırlılık ise annelerin tıbbi geçmişlerine dair
bilginin sınırlılığı ve annelerin sigara ve alkol kullanımı
gibi çocuğun gelişimi üzerinde etkisi olduğu bilinen bir
faktörün değerlendirilmemiş olmasıdır. Ancak yine de
araştırmanın bundan sonra ilgili konuda yapılacak ve her
bir risk faktörünü ve etkilerini değerlendirmeyi
hedefleyen araştırmalar açısından fikir verici olacağı
düşünülmektedir.
Sonuç olarak özellikle araştırmada sözü edilen
dil-konuşma dışındaki ek problemlere de sahip olan,
ailesinde konuşma sorunları bulunan, çeşitli nedenlerle
yenidoğan yoğun bakımı almış, anne yaşı büyük ve erken
doğan, geçici özellikte de olsa işitme kayıpları yaşayan ve
doğum ağırlıkları düşük olan çocuklarda dil gelişiminin
dikkatle izlenmesi gerektiği söylenebilir. İletişim gelişimi
açısından riskleri olan çocuklarda değiştirilmesi mümkün
olan risklerin en aza indirilmesi (gelişimin bir bütün
olarak desteklenmesi, dili geliştiren aile ortamının
yaratılması, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve
davranış sorunlarıyla başa çıkma vb.) ve çocuğun destek
gereksinimlerinin erken dönemde karşılanması önemlidir.
Dil gelişimi açısından riskli gruplar dikkatle izlendiğinde
dil gecikmesi/sorunu olan çocukların daha kısa sürede
fark edilmesi sağlanabilir ve sorunun uzun dönem
etkilerini en aza indirmek ve çocuk ve ailesinin olası
destek gereksinimlerini en erken dönemde
karşılayabilmek mümkün olabilir.
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Hearing Problems in Children with Down syndrome
Şule Yılmaz, Memduha Taş
Trakya University, Faculty of Health Sciences, Audiology
Department, Edirne
AIM: Hearing problems is an additional risk factor for
language delay in children with Down syndrome (DS)
because of poor cognitive capacity to compensate for
early hearing loss. The aim of the study was to investigate
children with DS in terms of their hearing status.
METHOD: Hearing evaluation findings of children with
DS were investigated and analyzed descriptively to
determine hearing problems. The Study sample consisted
of 19 children with DS (7 girls and 12 boys) between 1 and
12 ages (M age= 4.05 ± 3.49 years). Hearing status of the
subjects was assessed with the investigation of behavioral
audiometry, tympanometry, otoacoustic emission
measurements, and auditory brainstem responses.
RESULTS: About half of the children had a hearing loss
greater than 26 dB. Type B tympanogram indicating fluid
or infection in the middle ear was obtained from 37% of
the ears. Interpretation of all test results together showed
that 8 children had hearing loss 8 children had hearing
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loss ranging from mild to severe degree and 8 children
had slight degree hearing loss.
CONCLUSION: During childhood, hearing loss of any
degree can have significant impact on children’s speech
and language, cognitive, and psychosocial development.
Children with DS are at a risk of experiencing middle ear
and hearing problems. The hearing of children with DS
should be assessed regularly.
Keywords: Down syndrome, hearing, otitis media
Introduction
Children with Down Syndrome (DS) have
multiple malformations, medical conditions and cognitive
impairment ranging from mild (IQ: 50-70 to moderate
(IQ:30-50) because of the presence of extra genetic
material from chromosome. Individuals with DS have
physical characteristics including hypotonia, small
brachycephalic head, epicanthal folds, flat nasal bridge,
upward-slanting palpebral fissures, Brushfield spots,
small mouth and ears, excessive skin at the nape of the
neck, single transverse palmar crease, and short fifth
finger (Bull, 2011). Down syndrome is one of the most
frequently occurring chromosomal disorder causing to
intellectual disability, with an incidence of 1 per about 700
live births (Parker et al, 2010).
Children with DS tend to have a significantly
higher incidence of hearing problems than normally
developing children. Both conductive and sensory-neural
hearing loss is common in children with Down syndrome.
It was reported that majority of children with DS
exhibited conductive hearing loss. Due to the anatomical
ear structure, children with Down syndrome are more
prone to cerumen impaction, middle ear pathologies,
otitis media, conductive hearing loss, and eardrum
perforations. It was reported that Otitis media with
effusion (OME) prevalence in children with DS varied
between 67 to 93 percent at 1 year of age (Nightengale,
2017). It has been documented that about 43-83 percent of
children with DS receive pressure equalization tubes for
the treatment of otitis media (Shott, Joseph, Heithaus,
2001) In addition to middle ear problems, sensorineural
hearing losses resulted from structural abnormalities in
the inner ear (narrow internal auditory canals and
semicircular canal malformations) are more frequently
seen in this population. The anatomical structure of the
ear is an important factor that predisposes individuals
with autism to hearing deficits (Rodman & Pine, 2012;
Fausch & Roosli, 2015). Regular hearing evaluations every
six months until the age of 3 years and then annually
through childhood are recommended for children with
DS. The aim of this study was to present hearing
evaluation findings of children with Down syndrome
who applied to get health board report for disability.
Method
In this descriptive study, hearing evaluation
findings of children with DS were investigated

retrospectively to determine hearing problems. Data
included results from behavioral and objective
(tympanometry, otoacoustic emissions, and auditory
brainstem responses) audiometric testing.
The subjects were selected among those who
applied to obtain health board report for their disability.
Nineteen children (7 girls and 12 boys) between 1 and 12
ages (mean age at evaluation=4.05 ± 3.49 years)
participated to the study. All participants were diagnosed
with Down syndrome. To evaluate hearing the following
tests were used:
Behavioral audiometry
Hearing thresholds were determined by air
conduction on the frequencies from 0.5 to 4 kHz using
Inter-acoustic Clinical Audiometers AC-40, Denmark
were performed in a sound-isolated chamber. For low
frequency, TDH-39 (Telephonics, USA) earphones were
preferred.
Tympanometric examination
Middle-ear pathologies and stapes reflexes were
assessed by impedance audiometer (Interacoustic
Audiometer AZ-7, Denmark) and a recording device
(XYT Recorder AG-3, Denmark). The pressure range of
measurement was set at +200 daPa to -400 daPa. Type
“A” tympanograms (peak pressure: between +100 daPa
and -100 daPa) were accepted as normal.
Otoacoustic Emission measurement
Transient Evoked Otoacoustic Emissions
(TEOAEs) and Distortion Product Otoacoustic Emissions
(DPOAEs) were measured. Testing was performed in a
soundproof room using Capella- Madsen pediatric OAE
probe (GN Otometrics A/S Taastrup, Denmark). The
used stimulus was a non-linear, 40µsec click. Clicks were
presented at 80 dB sound pressure level (SPL). Passing
criteria for the test was a reproducibility above 70% and
signal/noise ratio above 3dB. In DPOAE testing, acoustic
stimuli were two continuous pure tones at the so-called
primary frequencies f1 and f2. Primary levels L1 and L2
were adjusted separately, and their frequency ratio f2/f1
was fixed at 1.22. Stimulus levels were fixed at L1=65 and
L2=55 dB SPL. DPOAE measurement was evaluated
when the generation of the 2fI-f2 DPOAE occurred by
primaries with geometric mean frequencies between 0.75
and 8 kHz. Testing time was 60 seconds. Criterion for
confirming the detection of the DPOAE was that its
amplitude be at least 3 dB above the average level of the
noise floor sampled at several frequencies surrounding
the emission frequency.
ABR measurement
Auditory brainstem responses were obtained by
surface electrodes from the two mastoids (A1 and A2,
international 10–20 system) referenced to Cz. Electrode
impedances were <5 kOhms. Click stimuli (duration: 0.1
msec; frequency bandwidth: 1–4 kHz) were delivered
through an audiologic earphone (TDH-39 Telephonics,
USA) and ABR was recorded using Medelec Synergy -
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ABR (Oxford Instruments, UK). The stimulus intensity
was initially 80 dB SPL, followed by 10-dB decrements
until waveforms were no longer present, thus
determining the threshold of ABR. The ABR threshold
was defined as the lowest dB SPL level that produced a
reliable peak V in the ABR waveforms.
Results
Mean pure-tone thresholds obtained from
behavioural audiometry was 28.71±16.45 for the right ears
and 28.53±15.74 for the left ears. Two children could not
evaluated with behavioral audiometry because of their
poor cooperation during the test. According to behavioral
audiometric evaluation 40.67% of the children had
hearing loss ranging from mild to severe degree (Table 1).

Sabri, 2014). Chronic ear infections and hearing loss are
found to be one of the most common problems among
health problems experienced by children with Down
syndrome (Shot, Joseph, Heithaus, 2001).
It is known that during childhood, hearing loss of
any degree can have significant impact on children’s
speech-language, cognitive, and psychosocial
development. Especially in the first years of life which is
critical period for speech-language development, children
need to hear all speech sounds clearly. It is stated that
even a 15 to 30 dB loss may have a significant effect on
language learning, causing children to miss critical
sounds during conversation (Plante & Beeson, 2008).
Studies showed that even a mild degree hearing loss can
affect children’s ability to develop appropriate speech
Table 1. Distribution of children according to hearing loss sound production (Bess, 1985). Children with moderate
degree detected by pure-tone audiometry
hearing loss may miss most speech sounds and
experience difficulty learning meaning of the words and
Degree of
Hearing Loss
% (N=17)
grammatical rules of language, whereas the ones with
Hearing Loss
Range (dB HL)
mild loss miss some voiceless consonants (Northern,
Normal
-10 to 15
11.76
2014).
Slight
16 to 25
47.06
Hearing impairment is seen as an additional risk
Mild
26 to 40
23.53
factor
for
language delay in children with DS, because
Moderate
41 to 55
11.76
these
children
may not have the cognitive capacity to
Moderately
56 to 70
0
compensate
for
early hearing loss (Hall, 2015). Hearing
severe
impairments can prevent children with DS from reaching
Severe
71 to 90
5.38
their full developmental capacity. In addition previous
studies showed that surgical interventions for treatment
Type B tympanogram, indicating fluid or
of
otitis media with effusion might not be as successful in
infection in the middle ear, was obtained from 13 ears
children
with DS (Lino, Imamura, Tanaka, 1999). For all
(36.84% of the children). Eleven of the ears with type B
these
reasons,
the hearing of children with DS should be
curve had hearing loss (3 slight, 4 mild, 2 moderate, and 2
assessed regularly and specific health needs of children
severe). Three ears had type C tympanogram indicating
with
DS including hearing should be identified.
middle ear with negative pressure frequently seen in
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olduğunu gösterdi. Buna göre, vücut kitle indeksi
arttıkça, tiroid otoimmunitesinin arttığı söylenebilir. Fakat
bunu söyleyebilmek için daha geniş çaplı araştırmalara
ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: hashimoto tiroiditi, obezite, tiroid
peroksidaz antikoru
Giriş

Otoimmun tiroid hastalıkların sık karşılaşılanları
Hashimoto tiroiditi, Grave’s hastalığı, postpartum
tiroidittir. Bu hastalıklar, tiroid bezinin kronik otoimmun
inflamasyonu beraber seyreder ve sonunda tiroid bezinin
destriksiyonu ile sonuçlanır. Bu hastalıklar arasında en sık
görüleni Hashimoto tiroditidir.
Hashimoto tiroiditinin patogenezinde
otoimmünite rol oynamakla birlikte genetik yatkınlık ve
çevresel faktörler de etkilidir. Etiyolojik olarak genetik
yatkınlığı olan bireylerde çevresel faktörlerin etkisiyle
ortaya çıkmaktadır. Otoimmün süreçte tiroid antijenlerine
karşı gelişen antikorlar sorumlu tutulmaktadır. En sık
anti-tiroid peroksidaz (anti-TPO), ve anti-troglobulin
(anti-Tg), daha nadiren tiroid stimulan hormon (TSH)
reseptör blokan antikorları saptanmaktadır. Hashimoto
tiroiditli hastalarda kuvvetli bir genetik geçiş
[Abstract:0523]
bulunmaktadır ve bu hastaların birinci derece
akrabalarının yaklaşık yarısında antikor pozitifliği
Obez hashimoto tiroiditli hastalarda tiroid peroksidaz
antikorları ile vücut kitle indeksleri arasındaki ilişkinin saptanmıştır.
Hashimoto tiroiditi patolojisinde; tiroid bezi
incelenmesi
dokusunda
diffüz mononükleer hücre infiltrasyonu,
Hi̇cran Mutlu, Burcu Kacıroğlu, Mehmet Sargın
tiroid
folliküllerinde
azalmaya eşlik eden fibrozis,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile
granüler
ve
pembe
sitoplazma
içeren ve Hürthle hücre
Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul
olarak isimlendirilen büyük tirositler görülür. Dolaşımda,
tiroid bezine ait anti-tiroid peroksidaz antikoru (TPO) ve
AMAÇ: Tiroid peroksidaz antikor titreleri ile vücut kitle
indeksleri (VKI) arasında bir korelasyon olup olmadığını anti-tiroglobulin antikor (Tg) varlığı ile tanı konur.
Hashimoto tiroiditli hastaların %95-%100’ünde anti-tpo
incelemeyi amaçladık.
ve anti-tg antikor pozitifliği görülür. Klinik olarak önce
YÖNTEM: 1520 hastanın verileri retrospektif olarak
ötiroidi
sonra hipotiroidi ile kendini gösterir.
tarandı. 18 yaş üstü, tiroid peroksidaz antikoru referans
Obezite ile otoimmun hastalıkların birlikteliği
değerin üstünde olan ve BMI≥30 olan 190 hasta,
birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu birlikteliğin
çalışmaya alındı.Elde edilen veriler SPSS 25.0 paket
adipokinlerin proinflamatuar özelliklerinin immun sistem
programında analiz edildi.
üzerindeki
etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
BULGULAR: Obezite polikliniğinimize başvuran
Obezitenin,
özellikle leptin üzerinden, tiroid
hastalarımızın %12.58’inde tiroid peroksidaz antikor
otoimmunitesini
arttırdığına yönelik birçok çalışma
pozitifliği görülmüştür. Çalışmamıza alınan hastaların
yayınlanmıştır. Biz de hipotez olarak, bu bağlamdan yola
%91.6 (n=174)’sı kadın, %8.4 (n=16)’ü erkektir. Yaş
ortalamaları 49.95±12.7 yıl, ortalama kiloları 95.5±15.1 kg, çıkarak tiroid peroksidaz antikor titreleri ile vücut kitle
indeksleri (VKI) arasında bir korelasyon olup olmadığını
ortalama VKI 37,1±5.16 kg/m2, ortalama TSH 3,38±4.30
incelemeyi
amaçladık.
uIU/ml, ortalama T4 0.97 ±0.17 uIU/ml, tiroid peroksidaz
Yöntem
antikor titresi medyan (IQR)= 200 (47.01-544.55)
Çalışmamızda kullanılmak üzere, Nisan 2016IU/ml'dir. Çalışmaya alınanların %43.9’u tiroid ilacı
Ocak 2018 yılları arasında İstanbul Medeniyet
kullanırken, %56.1’i tiroid ilacı kullanmamaktadır.
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tiroid peroksidaz antikor titreleri ile VKI arasında zayıf
Obezite polikliniğine başvuran, 1520 hastanın verileri
bir pozitif korelasyon saptandı. Yaş, cinsiyet, TSH
retrospektif
olarak tarandı. 18 yaş üstü, tiroid peroksidaz
değerleri ve tiroid ilacı kullanımına göre düzeltme
antikoru
referans
değerin üstünde olan ve BMI≥30 olan
yapıldığında anlamlılık devam etti.
190
hasta,
çalışmaya
alındı.Elde edilen veriler SPSS 25.0
SONUÇ: Çalışmamız, vücut kitle indeksi ile tiroid
paket
programında
analiz
edildi.
peroksidaz antikorları arasında zayıf da olsa bir ilişki
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Bulgular
Obezite polikliniğinimize başvuran
hastalarımızın %12.58’inde tiroid peroksidaz antikor
pozitifliği görülmüştür. Çalışmamıza alınan hastaların
%91.6 (n=174)’sı kadın, %8.4(n=16)’ü erkektir. Yaş
ortalamaları 49.95±12.7 yıl, ortalama kiloları 95.5±15.1 kg,
ortalama VKI 37,1±5.16 kg/m2, ortalama TSH 3,38±4.30
uIU/ml, ortalama T4 0.97 ±0.17 uIU/ml, tiroid peroksidaz
antikor titresi medyan (IQR)= 200 (47.01-544.55)
IU/ml'dir. Çalışmaya alınanların % 43.9’u tiroid ilacı
kullanırken, %56.1’i tiroid ilacı kullanmamaktadır.
Tiroid peroksidaz antikor titreleri ile VKI arasında zayıf
bir pozitif korelasyon saptandı (r=0.202, p=0.037). Yaş,
cinsiyet, TSH değerleri ve tiroid ilacı kullanımına göre
düzeltme yapıldığında anlamlılık devam etti (p=0.045).
Sonuç
Çalışmamız, vücut kitle indeksi ile tiroid
peroksidaz antikorları arasında zayıf da olsa bir ilişki
olduğunu gösterdi. Buna göre, vücut kitle indeksi
arttıkça, tiroid otoimmunitesinin arttığı söylenebilir. Fakat
bunu söyleyebilmek için daha geniş çaplı araştırmalara
ihtiyaç vardır.

arasında anlamlı fark yoktu (p=0.65). Yaşlı sağ topuk ağrı
eşiği; 52.67±19.81, genç; 91.21±18.27, yaşlı sol topuk; 58.24
± 21.15 genç, 86.61±18.38, sağ metatarsal bölge yaşlıda;
27.82±17.65, gençlerde; 54.10±21.85, sol metatarsal yaşlıda;
29.07±17.44, gençlerde; 52.92±20.29, sağ MLA yaşlıda;
28.71±14.98, gençlerde; 49.89±21.55, sol MLA yaşlıda
26.17±13.93, gençlerde; 26.17±13.93’tü. Tüm basınç ağrı
eşiği değerlendirmelerinde genç ve yaşlılar arasında
istatistiksel anlamlı fark vardı (Tümü için p= 0.000).
SONUÇ: Genç ve yaşlılar deformite skoru ve ağı eşiği
açısından karşılaştırıldığında deformite skoru açısından
fark tespit edilememiş fakat ağrı eşiği açısından yaşlılarda
tüm plantar bölgelerde düşme yönünde fark saptanmıştır.
Bunun yaşlılarda farklılaşan dermal değişiklikler ve
incelen plantar pedlerden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: ağrı eşiği, ayak, yaşlı
Giriş

İnsan ayağı biyolojik bir şaheserdir. Vücudun
yükünü taşıyabilecek kadar güçlü, bastığı zemine uyum
sağlayabilecek kadar da esnektir (1). Yerle teması
sağlayan tek yapı olarak, yürüme esnasında vücut
yükünü kaldırarak ilerletir ve şok absorbsiyonu görevini
[Abstract:0525]
üstlenir (2). Benzersiz özellikleri ile ayak tabanı, ağırlık
taşıma için topuk ve metatarsal bölgede yoğunlaşan,
Genç ve Yaşlı Ayağı Farklı mı?
özelleşmiş yumuşak dokuları (ped) barındırmaktadır (3).
Sevgi Özdinç , Hilal Ata , Tuğçe Özen
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Plantar deri, özel adapte olabilen yapısıyla, ayakta
dururken veya yalınayak yürürken sürtünme
ve Rehabilitasyon Bölümü, Edirne
oluşturmaya yardımcı olan bir desendedir (4). İnsan
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
yaşamının
doğal bir parçası olan yaşlanma sürecinde, tüm
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
sistemlerde süreğen ve progresif fizyolojik değişiklikler
ile biyolojik kapasitelerde azalma görülür (5). Yaşlanma
AMAÇ: İnsan ayağı biyolojik bir şaheserdir. Vücüdun
sürecinde çeşitli ayak problemleri önemli bir halk sağlığı
yükünü taşıyabilecek kadar güçlü, bastığı zemine uyum
problemini
oluşturur ve denge ve yürüme gibi mobilite
sağlayabilecek kadar da esnektir. Benzersiz özellikleri ile
problemlerinin
etkenlerinden birini oluşturarak yaşam
ayak tabanı, ağırlık taşıma için topuk ve metatarsal
kalitesini
olumsuz
yönde etkiler (5-7).
bölgede yoğunlaşan, özelleşmiş yumuşak dokular (ped),
Yaşlanma sürecinin ayak yapısında, plantar deri
özel adapte olabilen yapısıyla plantar deri, ayakta
ve dokularda değişikliğe neden olma potansiyelinden
dururken veya yalınayak yürürken sürtünme
yola çıkarak, bu çalışmada genç ve yaşlı bireylerin
oluşturmaya yardımcı olan bir desendedir.Yaşlanmanın
ayakları,
toplam ayak deformite skoru ve plantar basınç
bu dokularda değişikliğe neden olma ihtimalinden yola
ağrı
eşiği
açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
çıkarak bu çalışmada genç ve yaşlı bireylerin ayakları
Yöntem
toplam ayak deformite skoru ve plantar basınç ağrı eşiği
Araştırma hakkında bilgi verilerek gönüllük
açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
esasına göre çalışmaya 25 yaşlı ve 28 genç birey dahil
YÖNTEM: Çalışmaya 25 yaşlı ve 28 genç dahil edildi.
edildi. Ayak ve ayak bileğine dair yara, operasyon,
Gözleme dayalı olarak ayaktaki deformite, cilt ve tırnak
nörolojik
problemi olanlar ve iletişim problemi olan
problemlerinin varlığı saptanarak, her ayrı deformite için
bireyler
araştırmadan
dışlandı. Gözleme dayalı olarak
bir puan verilmesiyle skor oluşturulmasına dayanan bir
ayaktaki
deformite,
cilt
ve tırnak problemlerinin varlığı
yöntem olan Toplam Ayak Deformite skorlaması (TADS)
saptanarak, her ayrı deformite için bir puan verilmesiyle
uygulandı. Alınabilecek puan aralığı 0-20 arasındaydı.
Ayak tabanında topuk, metatarsal ve medial longitudinal skor oluşturulmasına dayanan bir yöntem olan Toplam
arkın (MLA) ortasından algometre kullanılarak ağrı eşiği Ayak Deformite Skorlaması (TADS) (8) uygulandı.
Alınabilecek puan aralığı 0-20 arasındaydı. Ayak
değerlendirildi. Genç ve yaşlı grup karşılaştırıldı.
tabanında topuk, metatarsal ve medial longitudinal arkın
BULGULAR: Yaşlı grubun yaş ortalaması 72.58±6.62 yıl,
(MLA)
ortasından algometre kullanılarak basınç ağrı eşiği
genç grubun 19.25±3.84 yıldı.Yaşlı TADS ortalaması
değerlendirildi.
Bu yöntem ağrı eşiğinin
4.78±2.93, genç TADS ortalaması 4.44±2.32 idi. Gruplar
1

1

2

1

2
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değerlendirilmesinde pratik ve güvenilir bir yöntem
olarak bildirilmektedir (9, 10). Tüm ölçümler her iki ayak
için ayrı ayrı uygulandı. Genç ve yaşlı grup TADS ve
basınç ağrı eşiği açısında karşılaştırıldı. Tanımlayıcı
istatistiklerden aritmetik ortalama ve standart sapma
verildi. Verilerin normal dağılıma uygunlukları Shapiro Wilk testiyle değerlendirildikten sonra sağ topuk ve sol
metatarsofalangeal bölge basınç eşik değerlerinin
karşılaştırmasında Mann –Whitney U diğerlerinde ise
bağımsız gruplarda t testi kullanıldı.
Bulgular
Yaşlı grubun yaş ortalaması 72.58±6.62 yıl, genç
grubun 19.25±3.84 yıldı. Yaşlı TADS ortalaması 4.78±2.93,
genç TADS ortalaması 4.44±2.32 idi. Gruplar arasında
anlamlı fark yoktu (p=0.65) (Tablo 1). Yaşlı sağ topuk ağrı
eşiği; 52.67±19.81, genç; 91.21±18.27, yaşlı sol topuk; 58.24
± 21.15 genç, 86.61±18.38, sağ metatarsal bölge yaşlıda;
27.82±17.65, gençlerde; 54.10±21.85, sol metatarsal yaşlıda;
29.07±17.44, gençlerde; 52.92±20.29, sağ MLA yaşlıda;

28.71±14.98, gençlerde; 49.89±21.55, sol MLA yaşlıda
26.17±13.93, gençlerde; 26.17±13.93’tü. Tüm basınç ağrı
eşiği değerlendirmelerinde genç ve yaşlılar arasında
istatistiksel anlamlı fark vardı (Tümü için p= 0.000) (
Tablo 1 ve 2).
Tartışma
Ayak tabanı aynı zamanda barındırdığı
proprioseptif ve kinestetik mekanoreseptörler ile postural
kontrolde de rol oynar (11). Yaşlanma ile sinir iletim hızı
ve reseptörlerdeki değişiklikler sonucu proprioseptif
dokunma duyarlılığı, zaman-mekansal algısal ve titreşim
duyularında değişiklikler meydana gelir (11, 12).
Yaşlılarda saptanan ağrı eşiğindeki değişikliklerin yapısal
değişiklikler (13) yanında reseptörlerdeki değişiklikler ile
de ilgili olabilir. Genç ve yaşlı bireylerdeki
değerlendirmelerin farklı araştırmacılar tarafından
yapılması çalışmanın zayıf yönünü oluşturuyordu.
Özellikle gözleme dayalı, sübjektif bir değerlendirme olan
TADS için sonucu tartışmalı hale getirecektir.

Tablo 1. TADS ve Sağ Metatarsofalangeal ve Medial longitudinal Ark bölgeleri ile Sol Topuk ve Medial Longitudinal
Ark Basınç Eşik Değerlerinin Yaşlı ve Genç Grupta Karşılaştırılması

Tablo 2. Sağ Topuk, Sol Metatarsofalangeal Bölgeleri
Basınç Eşik Değerlerinin Yaşlı ve Genç Grupta
Karşılaştırılması.
Test Statistics
Aytabesdtops
aytabesMFsol ağ
Mann-Whitney U
103,500
59,000
Wilcoxon W
403,500
359,000
Z
-4,269
-5,091
Asymp. Sig. (2,000
,000
tailed)
a. Grouping Variable: grup
a

Sonuç
Genç ve yaşlılar deformite skoru ve ağrı eşiği
açısından karşılaştırıldığında deformite skoru açısından
fark tespit edilememiş fakat ağrı eşiği açısından yaşlılarda
tüm plantar bölgelerde düşme yönünde fark saptanmıştır.
Bunun yaşlılarda farklılaşan dermal değişiklikler ve
incelen plantar pedler ve somatosensorial değişiklikden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
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A 9 years old male child, undergoing Laparoscopic
Nissen Fundoplication by pediatric surgery under general
anesthesia. The gene analysis was performed at 4th
month. A cytogenetic analysis of GTL-banded
chromosomes from cultured peripheral blood cells of the
patient revealed 46,XY,der(4)t(4;18)(p16.3;p11.2). Other
than growth and mental retardation, epilepsy, the patient
had diagnosed with glaucoma, atrial septal defect (ASD),
patent ductus arteriosus (PDA). The patient had
distinctive face with ocular hypertellorism (Fig 1) and iris
coloboma (Fig 2). He had thinned distal muscles so that
he could not stand alone.
Total intravenous anesthesia had been installed to prevent
from malignant hypertermia(MH). Perioperative
haemodynamic values and ABG sampling resulted in
normal ranges. The surgery was completed succesfully
within 2 hours 15 minutes and total anesthesia time was
2,5 hours. The patient was transferred to Pediatric
Intensive Care Unit (PICU) intubated, sedated, curarized
for controlled extubation, further treatment and followup. Transversus Abdominal Plane (TAP) block was
performed for analgesia at PICU. The patient showed no
significant vital abnormalities, convulsions and fever, nor
signs of malignant hyperthermia. He was transferred to
room from PICU after safely extubated and stabilized at
24 hours postoperatively. On the fifth postoperative day
the patient was discharged from hospital. He gained
weight and has been uneventhful 1 year-follow-up after
surgery.
CONCLUSION: The WHS patient’s whose managed to
survive long time suffer medical conditions which lead
surgical compensations. Anesthesiologist should be
careful in these patients as MH and difficult airway may
occur. We recommend TAP block as a safe and effective
procedure for postoperative analgesia for WHS.
Keywords: congenital anomalies, Wolf -Hirschhorn
Syndrome,anesthesia

Introduction
Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS) is a hereditary
disease. Most of the patients couldn’t survive after two
years of life. These children may born with congenital
anomalies (1). These children may born with congenital
anomalies such as midline defects, congenital heart
disease, renal and ophthalmic anomalies and skeletal
Anesthesia Management in Wolf-Hirschhorn Syndrome abnormalities (2). Congenital diaphragmatic hernia repair
is the most common surgical procedure. Nissen
Undergoing Laparoscopic Nissen Fundoplication and
Fundoplication will be needed for gastroesophageal
Gastrostomy
reflux
even if they could survive after two years of life
Elif Çopuroğlu
Department of Anesthesiology and Reanimation, Trakya (3).
Materials
University Medical Faculty, Edirne, Turkey
A 9 years old male child, undergoing
Laparoscopic Nissen Fundoplication by pediatric surgery
Wolf-Hirschhorn syndrome (WHS) is a hereditary
under general anesthesia . The gene analysis was
disease. Most of the patients couldn’t survive after two
performed
at 4th month. A cytogenetic analysis of GTLyears of life. These children may born with congenital
banded
chromosomes
from cultured peripheral blood
anomalies.
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cells of the patient revealed
46,XY,der(4)t(4;18)(p16.3;p11.2). Other than growth and
mental retardation, epilepsy, the patient had diagnosed
with glaucoma, atrial septal defect (ASD), patent ductus
arteriosus (PDA). The patient had distinctive face with
ocular hypertellorism and iris coloboma(Figure 1) . He
had thinned distal muscles so that he could not stand
alone.
Total intravenous anesthesia had been installed to
prevent from malignant hypertermia(MH). Perioperative
haemodynamic values and ABG sampling resulted in
normal ranges. The surgery was completed succesfully
within 2 hours 15 minutes and total anesthesia time was
2,5 hours. The patient was transferred to Pediatric
Intensive Care Unit (PICU) intubated, sedated, curarized
for controlled extubation, further treatment and followup. Transversus Abdominal Plane (TAP) block was
performed for analgesia at PICU. The patient showed no
significant vital abnormalities, convulsions and fever, nor
signs of malignant hyperthermia. He was transferred to
room from PICU after safely extubated and stabilized at
24 hours postoperatively. On the fifth postoperative day
the patient was discharged from hospital. He gained
weight and has been uneventhful 1 year-follow-up after
surgery.
Discussion
There are reported malignant hyperthermia (MH)
cases in Wolf-Hirschhorn Syndrome undergoing surgery
under general anesthesia in postoperative period (4). A 8month-old female patient for instance undergone elective
cheiloplasty for cleft lip and palate and MH developed
two hours after surgery. With oxygen, cooling and
dantrolene treatment the patient successfully returned to
normal state (5).
Avoiding MH, we monitored body temperature,
etCO2 perioperative and postoperatively. There wasn’t
any abnormal changes in these parameters. Patients
susceptible to MH should avoid triggering anesthesia
agents such as volatile halogenated inhalational
anesthetics(6). In our case we avoid these agents and
maintained with total intravenous anesthesia (propofol
and rocuronium), vecuroinum on demand. Our patient
had undergone also a painful abdominal surgery. As a
postoperative analgesia we perform TAP block to the
patient in PICU.
Conclusion
The WHS patient’s whose managed to survive
long time suffer medical conditions which lead surgical
compensations. Anesthesiologist should be careful in
these patients as MH and difficult airway may occur. We
recommend TAP block as a safe and effective procedure
for postoperative analgesia for WHS.
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[Abstract:0527]
Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında İş Memnuniyeti,
Tükenmişlik, Anksiyete, Depresyon Düzeylerinin
Belirlenmesi Aralarındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ahmet Yilmaz
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: İş memnuniyeti, çalışanın işini veya iş
deneyimini değerlendirmesinden kaynaklanan hoşa
giden olumlu duygusal durum, tükenmişlik kavramı ise
“gücünü yitirmiş olma, çaba gösterememe durumu”
olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada amacımız birinci
basamak sağlık hizmetlerinde çalışan sağlık personelinin
tükenmişlik ve iş memnuniyeti anksiyete, depresyon
düzeylerini belirlemek, sosyodemografik değişkenlerle
ilişkisini incelemektir.
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki çalışmamıza Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde çalışan 94 sağlık çalışanı katılmıştır.
Sağlık çalışanlarına; demografik özellikleri belirleyen
sosyodemografik anket formu, Maslach Tükenmişlik
Ölçeği ve iş memnuniyetleri ile Beck anksiyete-depresyon
ölçekleri uygulanmıştır.Verilerin istatistiksel analizi SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences 18) istatistik
paket programında yapılmıştır. Çalışmamızdaki bütün
değerlendirmeler % 95 güvenle yapılmıştır. Anlamlılık
düzeyi α=0.05 olarak öngörülmüştür. Verilerin normal
dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile
incelenmiş ve p>0.05 olan gruplar için verilerin normal
dağıldığı kabul edilmiştir. Normallik test sonucuna göre
verilere parametrik veya parametrik olmayan testler
uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmamıza katılan 94 bireyin yaş
ortalaması 41.73 ± 11.36’dir, 21’i (% 22.3) erkek, 73’ü
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(%77.7) kadın. Meslekte geçirilmiş yıl olarak ortalamalar
18.3±9.7, günlük çalışma süreleri 8.02 ± 0.4 saat/ gün
olarak idi. Tükenmişlik için sırasıyla doktor, hemşire, ebe
sağlık personelleri için ortalama puanlar; 40.3± 14.8, 37.2
±11, 43.1 ±8.7 (p>0.05), iş doyumu için 28.8± 6.2, 34± 6.8,
30 ±6.2 (p<0.05), anksiyete ölçeğinden elde edilen puanlar
6.9± 14.1, 7.5 ±18.4, 6.4 ±13 (p>0.05), depresyon ölçeği için
8.2± 13.9, 7.9 ±14.6, 8.6± 14 (p>0.05) şeklindedir. Maddi
gelir düzeylerini yetersiz görenlerin iş memnuniyet
puanları daha düşük, toplam tükenmişlik puanları daha
yüksekti (p<0.001, p<0.05 sırasıyla). Aile hekimlerinin iş
memnuniyeti düzeyleri ile tükenmişlik, anksiyete,
depresyon puanları arasında negatif, anksiyete ile
depresyon puanları arasında pozitif korelasyon tespit
edildi.
SONUÇ: Çalışmamızda nöbet tutan ve maddi gelir
beklentisi karşılanmayan aile hekimlerinde iş
memnuniyeti düşük bulunmuştur. İş memnuniyeti ile
tükenmişlik ve anksiyete depresyon arsında ise yakın
ilişki görülmektedir. Bu durum iş performansı üzerinde
olumsuz etkilere neden olabileceğinden birinci basamak
sağlık çalışanlarının iş memnuniyetini artırmak için
çözüm yollarının bulunmasına gereksinim vardır.
Anahtar kelimeler: aile hekimliği çalışanları, iş
memnuniyeti, anksiyete-depresyon

RESULTS: A total of 281 cases were included; 153 with
scar (+); 128 with scar (-). The PPD reaction diameter was
significantly higher in BCG scar positive cases (4,74 mm)
compared to BCG scar (-) cases (1,14 mm)(p<0,01). There
was a significant positive correlation between TST and
BCG scar diameters (p<0,01).
Keywords: BCG vaccine, children, tuberculin skin test

Introduction
Tuberculosis disease still remains a significant
public health problem all over the world and in our
country due to its high mortality and morbidity, despite
all improvements in technology and medicine. About 1
million children, develop the disease every year. BCG has
been used as a vaccine against tuberculosis for around 80
years . BCG vaccination generally results in an ulcer that
develops into a characteristic scar within 6-8 weeks after
BCG vaccination. Scar formation can be used as evidence
of past vaccination.
Although tuberculosis is a treatable disease, the
diagnosis is difficult. Over the years new methods have
been developed for tuberculosis, but TST (Tuberculosis
Scin Test) is still a commonly used test for diagnosis.
There are several determinants that affect TST reactivity.
BCG vaccine can affect the TST reaction. The aim of this
study was to compare tuberculine skin test (TST) reaction
size in children with and without BCG scar and to
[Abstract:0528]
investigate the relationship between TST reaction size and
BCG
scar size
The Effect of BCG on Tuberculin Skin Tests in Healty
Methods
Children Aged 5 - 24 Months
This study was carried out on healthy children
Demet Oğuz, Meral İnalhan, Savaş İnan
aged between 5 to 24 months in Istanbul Zeynep Kamil
Department of Pediatrics, Zeynep Kamil Education and
Education and Research Hospital outpatient clinics.
Research Hospital of Maternity and Children's Diseases,
Exclusion criteria were; birth weight <2500 gr; chronic
Istanbul, Turkey
infection; history of viral vaccine during last 1 month,
previous tuberculin skin tests or close contact with
AIM: Tuberculosis disease still remains a significant
tuberculosis
The tuberculin skin test was performed by
public health problem all over the world and in our
three experienced physicians using the intradermal 5U
country due to its high mortality and morbidity, despite
all improvements in technology and medicine. The aim of PPD (the same series of PPD solutions produced in the
National Center of Infectious and Parasitic Disease in
this study was to compare tuberculine skin test (TST)
Sofia,
patented by Canada Inter-Vax Biologicals Limited)
reaction size in children with and without BCG scar and
with
a
tuberculin injector on the volar side of the left
to investigate the relationship between TST reaction size
forearm.
White papule was seen after injection. After 72
and BCG scar size.
METHOD: This study was carried out on healthy children hours, the vertical and horizontal diameters of the
induration were measured by an experienced physician.
aged between 5 to 24 months in Istanbul Zeynep Kamil
The average of vertical and horizontal diameters was
Education and Research Hospital outpatient clinics
recorded.
Before application of the TST, the presence of
between April-August 2004. Exclusion criteria were; birth
BCG
scars
was confirmed and the diameters of BCG scars
weight <2500 gr; chronic infection; history of viral vaccine
on
the
left
shoulders
of the infants were measured
during last 1 month, previous tuberculin skin tests or
horizontally and vertically with thetransparent ruler and
close contact with tuberculosis. Tuberculin skin test was
recorded by taking averages.
done with 5 TU PPD. The vertical and horizontal
For the statistical analyzes, SPSS (Statistical
diameter of the reaction was measured by an experienced
Package
for Social Sciences) for
Windows 10.0 program
physician after 72 hours. The mean of the vertical and
was
used.
Mann
Whitney
U
test
was
used to compare
horizontal diameters was recorded. The horizontal and
quantitative
data
as
well
as
descriptive
statistical methods
vertical diameter of the BCG scar was measured and
(mean,
standard
deviation).
Spearman
correlation
test
recorded.
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was used to examine the relationship between the
parameters. The results were evaluated in a confidence
interval of 95% and a significance level of p <0.05
Results
Our study was conducted in Zeynep Kamil
Hospital outpatient clinic between April and August
2004. A total of 281 cases were included; 153 (54.4%)had
scars and 128 (45.6%) were without scars. The cases were
divided into 5 groups according to their age. 56 cases
(19.9%) in the "5-6 months" group; 49 cases (17.4%) in the
"7-9 months" group; 61 cases (21.7%) in the "10-12
months" group; 61 cases (21.7%) in the "13-18 months"
group and 54 cases (19.2%) in the "19-24 months" group.
Table 1. Scar (+) and Scar (-) case groups

Conclusion
In developing countries, BCG vaccination is one
of the most important protective measures against
tuberculosis. In Turkey, BCG vaccination admistered to 2
months old babies. In our study, we found that the
average PPD induration size was 4.84 mm in 154 infants
less than 24 months old who had BCG vaccination on the
second month. There are also publications that suggest
that the BCG vaccinated PPD response may be up to 19
mm. In our study, although BCG was made (according to
the vaccination cards and the expression of the family),
there was no scar in 5 cases (3.26%). PPD was found to be
negative in all of these cases. In 77.8% of patients with
BCG scar diameter 3 mm or less, PPD induration size
were between 0-5 mm, scar diameter greater than 3 mm
we found PPD negativity in 45.6% of cases. In our study,
there was no significant change in PPD values during the
first 2 years of life. We believe that widespread studies of
TST responses and vaccine efficacy in different age
groups should be undertaken.
[Abstract:0529]

Michigan Neuropathy Screening Instrument for early
TST (PPD) induration values of scar(+) cases were
detection of diabetic neuropathy - research on
statistically significantly higher than PPD values of scar(-) population of over 8000 diabetic patients in general
cases (p <0,01)
practice in Bulgaria
Pavlina Nikolova, Lyubima Despotova Toleva
Table 2. Comparison of PPD induration in all scar (+) and Department of Internal Diseases and Family medicine,
scar (-) cases
Faculty of Medicine, Trakia University, Stara Zagora

PPD induration values of scar (+) cases were statistically
significantly higher than PPD values of scar (-) cases
(p<0,01)
Table 3. Relationship between bcg scar size and ppd
enduration values in scar (+ ) cases

There was a statistically significant correlation between
BCG scar and PPD induration size. (p <0,01).

BACKGROUND: Diabetes is becoming huge health and
social problem worldwide. Diabetic neuropathy (DNP),
one of its most frequent chronic complications, can
seriously affect quality of life and cause amputations and
disabilities. Early diagnosis and prevention of this
complication is in the hands of general practitioners as
first line care for diabetic patients.
AIM: To assess the screening potential of Michigan
Neuropathy Screening Instrument (MNSI) for early
detection of DNP and prevention of its further
complications in ambulatory diabetic patients in general
practice.
METHOD: We chose Michigan Neuropathy Screening
Instrument (MNSI) for early detecting of DNP because it
is sensitive and specific enough, easy to use and does not
require special education. It has two parts - anamnesis
and clinical check of feet and is able to detect even
patients without any complains. We performed the two
parts for each patient.
RESULTS: 485 GPs, endocrinologists and neurologists
and 8638 diabetic patients enrolled the study. Cut points
for the two parts of MNSI were defined. Two parts were
assessed and compared. As preliminary results we found
high prevalence of DNP not only anamnesis is done, but
continued to clinical check-up.
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CONCLUSION: High prevalence of DNP could be a
result of late diagnosis of diabetes itself. Prevention of
DNP and especially its progression to diabetic foot needs
regular check of feet of diabetic patients. Only anamnesis
is not enough because patients with negative sensory
symptoms could not be detected in this way.
Keywords: diabetic complications, diabetic neuropathy,
Michigan Neuropathy Screening Instrument

combination with patient education and adequate feet
care (10,11).
One of the main risk factors for progression of
DNP to diabetic foot is hypesthesia or lost sensation of
feet of diabetic patients (11). It is present in 8 to 34% from
diabetic patients (12–15). This is a “negative” neurological
symptom–patients do not feel that they nave it and they
don`t report it to doctors. Thus, such patients could
remain undetected until ulcerations or other signs of
Background
diabetic foot appear. The only way to find
Diabetes is becoming huge health and social
hypesthesia/anesthesia of feet is to search it actively. This
problem worldwide. Currently there are 387 million
is in the hands of general practitioners as they are the first
people in the world, who live with diabetes (1). In
line health care for diabetic patients.
Bulgaria it is estimated, that diabetes is present in 9.55%
Aim
from total population (2).
To assess the screening potential of Michigan
Diabetes mellitus is a problem not only by itself,
Neuropathy Screening Instrument (MNSI) for early
but mainly with its chronic complications. They lead to
detection of DNP and prevention of its further
further complications and disabilities and consume
complications in ambulatory diabetic patients in general
significant financial resources and generally affect quality practice. Additionally, it is important for the everyday
of life of the patients and their families. Although lot has primary care practice to answer the following question: is
been done for diagnostic and treatment diabetes and
only anamnesis sufficient to detect diabetic neuropathy
improvement of glycemic control, chronic complications
before it progresses to diabetic foot or check of feet is
are still unsolved problem. For example diabetic
required.
retinopathy is still leading blindness worldwide and
Methods
diabetic nephropathy is leading reason for chronic renal
Michigan Neuropathy Screening Instrument
insufficiency and hemodialysis (3,4).
(MNSI) was chosen because it has lots of advantages.
Diabetic neuropathy is among the most frequent Firstly, it combines 15 questions for anamnesis and check
chronic complications of diabetes (5). It can affect not only of feet including inspection of both feet and several
peripheral nerves, but central nerve system and
sensory screening tests–monofilament testing, ankle
autonomic nerve system as well. Its onset is usually slow reflexes and vibration perception.
and symptoms are sometimes missing or are discrete in
Secondly, MNSI is easy to perform, fast, cheap
early phase. Thus, diabetic neuropathy can remain
and does not require special education to be performed.
undiagnosed until its complications appear. On the other On the third place MNSI is both sensitive and specific
hand, symptoms of diabetic neuropathy could be present enough [16]. Additionally, MNSI is able to detect the
before diabetes itself is diagnosed – in 7% from diabetic
patients, who have impaired or even lost sensation of feet
patients diabetic neuropathy symptoms were the reason
even if they don`t have any complains in their anamnesis.
to go to doctor and find out that the patient has diabetes
Results
(3,4).
Results, presented here, are preliminary and part
Prevalence of diabetic neuropathy varies widely
of an ongoing PhD study, devoted to long term care for
depending on the diagnostic methods used and patient
diabetic patients in primary care practice.
selection. Generally, it is between 20% и 50% in most of
8638 diabetic patients and 485 endocrinologists,
the studies (6,7). Kamenov et al. studied hospital
neurologists and GPs enrolled the study. Diabetic patients
population of diabetic patients for period of 18 years and as well as doctors were from all over the country.
found diabetic neuropathy in 75.7% from patients. This
Patients were offered the screening by their GP and were
high percentage is due to the hospital source of
informed about the purpose of study and the chosen
population (patients are more or less selected) and the
method. Each patient fulfilled the anamnesis
fact, that 54% from them had electromyography
questionnaire by itself. Clinical part was done by doctor
examination prior the study (8). Diabetic neuropathy itself immediately after that for each patient. No preliminary
can also progress and lead to further complications –
selection of patients was done – e.g. age, type or duration
diabetic foot and amputations. One every 10 people with of diabetes, glycemic control etc. During first stage of data
diabetic neuropathy is going to develop diabetic foot and processing only around 200 patients were excluded due to
it is estimated that every 30 seconds one feet is amputated insufficient data or unproperly filled MNSI templates.
somewhere in the world due to diabetic reasons (9,10).
Preliminary rough estimations showed that the
The good news is 85% from these amputations can be
cut point for patient part must be defined for Bulgarian
avoided via early screening and detection of DNP in
population so that we can reach enough sensitivity and
specificity on the same time. For example, if we chose the
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cut point 7 or above we found prevalence of DNP of 62%,
compared to 82% if same patients have feet check (cut
point 2.5 or above in clinical part). But if we take cut point
4 for patient part, then we had prevalence of DNP 84% almost equal to that, registered by clinical check (17).
Conclusion
MNSI is reliable, easy to perform, sensitive and
specific enough screening instrument that is suitable for
everyday practice in primary care setting, It is able to
detect the patients without clinical complains, who are
usually at risk to remain undiagnosed. After defining the
relevant cut points for its anamnesis part for Bulgarian
diabetic population, it can be used to easily detect patients
with DNP early enough to prevent the progression to
diabetic foot and amputation of feet or part of it. In
addition, after completing further data processing we will
be able to answer the question: Is clinical check of feed
needed for each patient or we can rely only on anamnesis
only? Additionally, we can solve the more important
problem – which are the patients, who`s feet must be
further checked after anamnesis in order not to miss the
moment for prevention of diabetic foot and amputation.
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Uric acid levels as a hypoxy marker in low birth
weighted babies
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AIM: Serum uric acid (UA) is the final product of purine
catabolism, and the conditions that cause hypoxia are
triggers of purine catabolism. It is thought that general
hypoxia is present during pregnancy in mothers of low
birth weight infants and that UA levels, an oxidative
stress indicator, may be elevated. In our study, the
relationship between low birth weight and UA levels as a
hypoxic indicator in mothers of low birth weight (LBW)
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infants was investigated.
METHODS:Our study was carried out on mothers with
LBW infants. The age of women and pregnancy
information (number of previous pregnancies, number of
live births, if any, low births, stillbirths, abortions,
preterm births, number of living children, birth weight of
baby) were recorded. In addition, patients' UA levels
were recorded from patient records.
RESULTS:143 women included in the study, 44(30.8%)
had a baby with LBW. The mean age of mothers of LBW
infants was 27.48±5.22(19-41 years) while the mean age of
mothers of normal birth weight (NBW) infants was
26.77±5.21(19-41 years). When the two groups were
compared, there was no statistically significant difference
in terms of demographic information and obstetric
history. The mean UA levels of mothers of LBW infants
were 4.51±1.23mg / dL whereas the UA levels of mothers
of NBW infants were 4.08±0.75mg/dL. UA levels of
mothers with LBW infants were statistically significantly
higher than those with NBW infants (p=0.010). When the
correlation between infant birth weight and maternal uric
acid levels was examined, a negative and moderate
increase in uric acid levels was observed with decreasing
birth weight (r=-0.345, p<0.001).
CONCLUSION: UA levels can be used as a prognostic
parameter for closer follow-up of pregnancies, especially
when fetal weight is determined to be low according to
gestational week.
Keywords: uric acid, hypoxia, low birth weight

births, number of living children, birth weight of baby)
were recorded. In addition, patients' UA levels were
recorded from patient records.
Results
Of the 143 women included in the study, 44
(30.8%) had a baby with LBW. The mean age of mothers
of low birth weight infants was 27.48±5.22 (19-41 years)
while the mean age of mothers of normal overweight
babies was 26.77±5.21 (19-41 years). When the two groups
were compared, there was no statistically significant
difference in terms of demographic information and past
obstetric history. The mean UA levels of mothers of low
birth weight infants were 4.51±1.23 mg / dL whereas the
UA levels of mothers of normal birth weight infants were
4.08±0.75 mg / dL. UA levels of mothers with LBW
infants were statistically significantly higher than those
with normal overweight babies (p = 0.010) (Table-1).
When the correlation between infant birth weight and
maternal uric acid levels was examined, a negative and
moderate increase in uric acid levels was observed with
decreasing birth weight (r = -0.345, p <0.001).
Conclusion
Uric acid levels can be used as a prognostic
parameter for closer follow-up of pregnancies, especially
when fetal weight is determined to be low according to
gestational week.

Table1. Comparison of maternal uric acid levels with low
birth weight infants
Maternal Uric Acid levels
Introduction
(mg/dL)
Birth Weight
p
Regardless of the gestational age at birth, infants
Infants
Minwhose birth weight is below 2500 gr are called low-birthMedian Mean±SD
max
weight infants (LBW). The incidence is 3-5% of births. The
most common and important factor in etiology is
ELBW (n=2)
6.15
6.15±1.63 5.0-7.3
maternal-fetal circulation failure. Therefore, factors that
play a role in hypoxia are held responsible (1,2).
VLBW (n=2)
5.55
5.55±3.46 3.1-8.0
Serum uric acid (UA) is the final product of
0.010
purine catabolism, and the conditions that cause hypoxia
LBW (n=40)
4.25
4.39±1.05 2.7-7.1
are triggers of purine catabolism. It is thought that
general hypoxia is present during pregnancy in mothers
NBW (n=99)
4.00
4.08±0.75 2.6-6.1
of low birth weight infants and that serum uric acid
levels, an oxidative stress indicator, may be elevated
ELBW: Extremely low-birth-weight, VLBW: Very low-birth(3,4). In our study, the relationship between low birth
weight, LBW: Low-birth-weight, NBW: Normal birth weight
weight and serum uric acid levels as a hypoxic indicator
References
in mothers of low birth weight infants was investigated.
1.Feig DI, Kang DH, Johnson RJ. Uric acid and
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cardiovascular risk. N Engl J Med. 2008; 359(17):1811-21.
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[Abstract:0531]
Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı
Teknikler Merkezi’ne Başvuran Kadınlarda Yaşam
Kalitesi
Ayça Çetinbaş , Hamdi Nezih Dağdeviren
Trakya Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü,
Edirne
Trakya Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı,
Edirne

hayatında önemli bir durum olduğu gerek bedensel,
gerek psikolojik ve gerekse sosyal sağlığını çeşitli
düzeylerde etkilediği anlaşıldı.
Anahtar kelimeler: infertilite, yaşam kalitesi, Doğurganlık
Sorunları Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği
(FertiQol)
Giriş

Üreme ve nesli sürdürme tüm canlıların en temel
içgüdülerindendir. İnfertilite, çiftler için genellikle
psikolojik olarak tehdit edici, duygusal olarak stresli,
ekonomik olarak pahalı, tanı ve tedavi için yapılan
işlemler nedeniyle fiziksel olarak rahatsızlık verebilen bir
durumdur. Üreme yeteneğinin istek haricinde azalması
veya
kaybolması, başka bir deyişle bir yıl herhangi bir
AMAÇ: İnfertilite ve tedavisi kadın yaşamında biyolojik,
korunma
yöntemi kullanmadan ve düzenli cinsel
psikolojik ve sosyal değişimlerin yaşandığı ve bu
birlikteliğe
rağmen gebeliğin olmaması infertilite olarak
değişimlere uyum sağlamayı gerektiren çok özel bir
tanımlanır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımında bu süre
süreçtir. Bu çalışmanın amacı; Trakya Üniversitesi
daha da uzayabilmektedir (1). İnfertilite oranı dünyada
Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne
%8-12, Türkiye’de ise %10-20 arasında değişmektedir (2).
başvuran kadınların sosyodemografik özelliklerini ve
İnfertilite, prevalansın yüksek olduğu ve toplumsal
yaşam kalitelerini araştırmak, çalışmanın sonunda da
baskıların söz konusu olduğu gelişmekte olan ülkelerde
infertilite nedeni ile ortaya çıkabilecek kaygıların
önemli
bir sorundur. Yapılan araştırmalarda infertilitenin
giderilmesine, sağlıklı bir tedavi süreci geçirilmesine ve
eşlerin
cinsel
yaşamlarını, duygusal durumlarını, sosyal
yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olabilecek
yaşamlarını
ve
evlilik ilişkilerini etkilediği gösterilmiştir
veri ve sonuçlara ulaşmaktı.
YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu çalışma, Trakya Üniversitesi (3). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlığı "yalnızca
hastalığın bulunmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal
Hastane Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’nde 01
olarak tam bir iyilik hali" olarak tanımlamıştır. Sağlıkla
Mayıs 2014 ve 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında
ilgili
yaşam kalitesi, kişilerin kendi değerler sistemi ve
başvuran infertilite tanılı 119 gönüllü kadına yapıldı.
kültürlerinde
kendi durumlarını algılayışlarını,
Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini ve obstetrik
fonksiyonlarını
gerçekleştirmedeki yeteneklerini ve
hikayelerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından
yaşamlarında algıladıkları sosyal, mental ve fiziksel alanı
hazırlanan bilgi formu ve Doğurganlık Sorunu Yaşayan
temsil eder (4). Yaşam kalitesi insanların psikolojik
Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe formu
durumlarını, sosyal ilişkilerini, fiziksel fonksiyonlarını,
(FertiQol) uygulandı.
çevreyle
etkileşimlerini ve inançlarını kapsar. İnfertilite
BULGULAR: Katılımcıların yaşları ortalama 31,74 ± 5,49
nedeniyle
sorumluluğu daha çok üstlenen kadın eşte
yıl (en düşük 21, en yüksek 45 yıl) olarak bulundu.
yaşam
kalitesi
daha fazla etkilenir (5).
Katılımcıların FertiQol puanları ile sigara içme durumları
İnfertilite üreme yaş grubundaki eşlerin %10ile ilişkilerine bakıldığında anlamlı farklılık görüldüğü
15’ini etkilemektedir (6-8). Fekundabilite, tek menstrüel
tespit edildi. Katılımcıların evlenme yaşları
siklusta gebeliğin oluşma olasılığıdır. Çiftlerdeki
incelendiğinde; %52,9’unun 18-24 yaş arasında,
fekundabilite
oranı yaklaşık olarak %25’tir. Altı ay
%40,3’ünün 25-34 yaş arasında, %6,7’sinin 35 yaş ve
sonunda
%75,
bir yıl içinde de %85 çiftin gebe kalması
üzerinde evlendiği bulunmuştur. Evlenme yaşı ve yaşam
beklenir.
Günümüzde,
fertilizasyon ve embriyo gelişimi
kalitesi puanları incelendiğinde; evlenme yaşı azaldıkça
yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak, önceden
FertiQol ölçeğinden alınan yaşam kalitesi puanlarının
tedavisi mümkün olmayan çoğu infertil çifte çocuk sahibi
özellikle duygusal ve ilişkisel alt ölçeklerde belirgin
olma olanağı tanınabilmektedir. İnfertilite tanısından
olmak üzere azaldığı saptanmıştır ve bu durum
sonra
çiftler medikal, sosyal ve ekonomik anlamda
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Katılımcıların
etkilenirler.
Bu yüzden klinisyen, temel nedenler, tanısal
infertilite süreleri incelendiğinde; infertilite süresi
testler
ve
infertilite
tedavisi ile ilgili bilgilendirmeyi
uzadıkça yaşam kalitesi puanlarının düştüğü tespit
sağlamalıdır. Sağlık ekibi duygusal destek sağlama,
edilmiş olup bu durum istatistiksel olarak anlamlı
tedavi planı ve maddi konular hakkında bilgi sahibi
bulunmuştur.
olmalıdır. İnfertilite bölgeden bölgeye görülme sıklığı ve
SONUÇ: FertiQol ölçeğinden alınan puanlar arttıkça
nedenleri
değişen bir problemdir. İnfertilite sebepleri
yaşam kalitesinin arttığı tespit edildi. Katılımcıların
arasında
primer
infertilite nedenlerinin %55-75, sekonder
infertilite süreleri arttıkça yaşam kaliteleri azalmaktaydı.
infertilite
nedenlerinin
%25-40 olduğu bildirilmiştir (9-14).
Genç yaşta evlenme ve sigara içme ile yaşam kalitesi
İnfertil
bir
çiftin
değerlendirilmesinde öncelikli
puanlarının azaldığı saptandı. İnfertilitenin kadın
1

2

1

2
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hedef infertilite sebebi veya sebeplerinin ortaya
konmasıdır. Anamnezde yaş, partneriyle birlikte olduğu
süre, meslek, kontraseptif kullanıp kullanmadığı ya da
korunma yöntemi, önceki cinsel yaşamları hakkında bilgi
alınmalıdır. Genel fizik muayene, genital organların
muayenesi, kadın ve erkek faktörlerinin ayrıntılı
değerlendirilmesi yapılmalıdır. Durum infertil çifte
hekimi tarafından ilk muayene esnasında detaylı ve açık
şekilde anlatılmalıdır. İnfertilite hangi nedenle olursa
olsun tedavi için zamana ihtiyaç olduğu ve uygulanan
tanı yöntemlerinin tedavi amaçlı olduğu anlatılmalıdır
(15-18).
İnfertiliteye psikolojik yanıtla ilgili pek çok
çalışma bulunmaktadır. Subfertil kadınların psikolojik
sağlığı fertil kadınlardan daha kötüdür. Tedavi süreci
içinde bütün ilgi infertilitenin fiziksel özelliklerine
odaklanırken, duygusal özellikleri çoğunlukla
önemsenmemekte ve tedavisiz kalmaktadır (19).
İnfertiliteye kadınlarda utanç, değersizlik, suçluluk,
yetersizlik, anormallik, eksiklik, kusur gibi stigmaların
eşlik ettiği birçok araştırma bildirilmiştir (20). Yapılan bir
araştırmada çift uyum ölçeğinin cinsel doyum ve
duyguların ifadesi alanlarında cinsiyetler arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Bu
araştırmanın sonuçları infertilite tedavisi sürecinde cinsel
ve psikolojik danışmanlığın önemini vurgulamaktadır.
Birçok çift için, infertiliteleri genellikle yaşamın diğer
önemli yönleri dışlanarak, günlük söylem ve görevlerin
odak noktası olur. Bu kontrol kaybı, konsepsiyonda
zorluk yaşanması gibi çifti kendi üremelerinden sorumlu
oldukları düşüncesine davet ederek infertilite tanısından
önce başlayabilir. Ayrıca duygusal durumun gebelik elde
edilmesine etkisi bulunmadığını vurgulayan çalışmaların
tersine tedavi başlangıcında kaygı düzeyinin yüksek
olması ve depresif semptomların şiddetli olmasının
kadınlarda gebelik şansını düşürebildiğini gösteren
neticeler mevcuttur. Bu sebeple üreme merkezlerine
başvuru sırasında problemi olan bireylere tedavi ve
destek sağlanmasının hamilelik şansını arttırabileceği ileri
sürülmektedir (21-24).
Türkiye’de en kapsamlı çalışmalardan biri
Karlıdere ve ark’a aittir. İnfertil çiftlerde yapılmış bu
çalışmanın neticelerine göre infertilitenin kadın faktörüne
bağlı olduğu durumlarda kadınlarda depresif belirtiler
yüksek saptanmış, erkek faktörüne bağlı olduğu
durumlarda ise erkeklerin depresif belirtilerinin infertil
kadınlarla aynı oranda yüksek olmadığı görülmüştür (25).
Bu süreçte kadınlar erkeklere göre endişe ve kendini
suçlama duygusunu daha fazla yaşamakta, infertilite
tanısına yönelik girişimlerde ya da tıbbi tedavide
erkeklerin sorunlarını da çözmek için daha çok
sorumluluk almaktadırlar (26).
Aile hekimi sürekli ve bütüncül yaklaşım
prensibiyle infertilite tedavisi sürecinde ortaya çıkan
ruhsal, fiziksel ve sosyal değişimleri kolaylıkla fark edip
yardımcı olabilecek ve infertilite tedavi sürecinde yaşam

kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olabilecek hekimdir.
Yöntem
Bu araştırma, Trakya Üniversitesi Hastanesi
Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne 01.05.201431.07.2014 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve
üzerindeki infertilite tanılı gönüllü kadın hastaların
sosyodemografik özellikleri ve yaşam kalitelerinin
araştırılması amacıyla prospektif, kesitsel, tanımlayıcı
desende tasarlandı ve çalışmaya katılmayı kabul eden 119
infertilite tanılı kadın hasta bu çalışmanın örneklemini
oluşturdu.
Ankette, katılımcıların sosyodemografik ve aile
ortamı bilgileri, sigara ve alkol alışkanlığı bilgileri,
obstetrik hikayesi, sosyoekonomik düzeylerini sorgulayan
27 soru bulunmaktaydı. Ek olarak doğurganlık sorunu
yaşayan kişilerin yaşam kalitesini değerlendiren Boivin ve
ark. (27) (2011) tarafından geliştirilen ve Cardiff
Üniversitesi’nde Türkçe’ye çevirilen 36 soruluk
‘Doğurganlık Sorunları Yaşayan Kişiler İçin Hayat
Kalitesi Ölçeği’ (FertiQol) kullanılmıştır.
Doğurganlık Sorunları Yaşayan Kişiler İçin Hayat Kalitesi
Ölçeği (Fertility Quality of Life) (FertiQol)
Boivin ve ark. (27) tarafından 2011 yılında
geliştirilen ve Cardiff Üniversitesi’nde Türkçe’ye çevirilen
FertiQol 36 soruluk ‘Doğurganlık Sorunları Yaşayan
Kişiler İçin Hayat Kalitesi Ölçeği’ dir. FertiQol, çekirdek
olarak 24 madde, tedavi ile ilişkili 10 madde, tüm hayat
ve fiziksel sağlıkla ilgili 2 madde içeren toplam 36 soru ile
yaşam kalitesini değerlendirmektedir (27). Ölçek 5’li
Likert tipi cevaplar içermektedir (28). FertiQol İngilizce
olarak üretilmiş ve aynı çeviri ekibi tarafından 20 dile
çevrilmiştir (29). Trakya Üniversitesi Üremeye Yardımcı
Teknikler Merkezi’ne başvuran kadın hastalarda
yaptığımız bir çalışmada ölçeğin iç güvenilirlik katsayısı
Cronbach alfa 0,905 olarak hesaplanmıştır (30). FertiQol
ölçeğinin 24 sorudan oluşan çekirdek bölümü altı alt
ölçek içermektedir. Bunlar duygusal, akıl/beden, ilişkisel
ve sosyal alt ölçeklerdir. Bu bölümdeki her alt ölçek
altışar sorudan oluşmaktadır (31). Alan puanları 0-100
puan üzerinden hesaplanmıştır. Puan yükseldikçe, yaşam
kalitesi yükselmektedir ( www.fertiqol.org).
Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel
analizleri SPSS 19 (Statistical Package for the Social
Sciences, version 19, seri no: 10240642) istatistik programı
kullanılarak yapıldı. İstatistik yöntem olarak tanımlayıcı
istatistikler, Ki-kare, Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U
kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi (p) ilgili testlerle
birlikte gösterildi (p<0,05 olduğunda anlamlı, p>0,05
olduğunda anlamsız kabul edildi).
Bulgular
Bu araştırma Mayıs 2014-Temmuz 2014 tarihleri
arasında TÜHÜYTM’ye çocuk sahibi olabilme istemiyle
başvuran ve infertilite tanısı almış kadın hastalarda
yapıldı. Toplam 148 hasta çalışmaya davet edildi ve
sadece katılmayı kabul eden 119 hastanın verileri
değerlendirilmeye alındı.
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Tablo 1. Çekirdek FertiQol puanları
*Say
ı
Minimu Maksimu
m
m

Ortalam
a

Standar
t Sapma

Q1

119

0

4

2,42

1,211

Q2

119

0

4

2,55

1,300

Q3

119

0

4

2,63

1,248

Q4

119

0

4

2,39

1,303

Q5

119

0

4

2,73

,880

Q6

119

0

4

2,93

,800

Q7

119

0

4

2,84

1,127

Q8

119

0

4

2,08

1,190

Q9

119

0

4

1,95

1,111

Q10

119

0

4

3,29

1,076

Q11

119

0

4

3,73

,778

Q12

119

0

4

3,28

1,008

Q13

119

0

4

3,09

1,242

Q14

119

0

4

2,71

1,391

Q15

119

0

4

2,48

1,294

Q16

119

0

4

2,61

1,091

Q17

119

0

4

3,03

1,112

Q18

119

0

4

2,88

1,121

Q19

119

0

4

3,56

,766

Q20

119

0

4

3,24

1,193

Q21

119

0

4

3,34

,961

Q22

119

0

4

2,59

1,411

Q23

119

0

4

2,73

1,287

Q24

119

0

4

3,24

1,102

Geçerl
119
i
FertiQol: Doğurganlık Surunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat
Kalitesi Ölçeği (Fertility Quality of Life)
* Frekans Analizi

(%91,6) tanı alınan herhangi bir kronik hastalık olmadığı,
10 kişide (%8,4) çeşitli kronik hastalıkların mevcut olduğu
saptandı. Kronik hastalığı bulunan katılımcılardan 1
kişide (%0,8) hipertansiyon, 1 kişide (%0,8) diabetes
mellitus, 2 kişide (%1,7) epilepsi, 2 kişide (%1,7) tiroid
fonksiyon bozukluğu, 2 kişide (%1,7) hepatit, 1 kişide
(0,8) kardiyovasküler hastalık, 1 kişide (%0,8) romatolojik
hastalık mevcut idi.
Katılımcılardan sigara kullanan 28 (%23,5) kişi
vardı. İçilen günlük sigara miktarı 1-30 arasında
değişmekte olup ortalama miktar ise 11±7,65 idi. Sigara
kullanan katılımcıların sigara kullanma süreleri 2-25 yıl
arasında değişmekte olup ortalama 11,71±6,4 yıl idi. Alkol
kullanan katılımcı yoktu. Katılımcıların menstruasyon
düzeni incelendiğinde; 23 kişinin (%19,3)
menstruasyonlarının düzenli olmadığı, 96 kişinin (%80,7)
düzenli menstruasyon olduğu saptandı.
Katılımcıların infertilite süreleri incelendiğinde;
48 kişinin (%40,3) infertilite süresi 1-2 yıl arasında, 39
kişinin (%32,8) 3-5 yıl arasında, 18 kişinin (%15,1) 6-10 yıl
arasında, 14 kişinin (%11,8) 11 yıl ve üzerinde olduğu
saptandı. Katılımcıların infertilite sebebi incelendiğinde;
110’unda (%92,4) primer infertilite, 9’unda (%7,6)
sekonder infertilite mevcut idi.
Katılımcıların FertiQol ölçeğinden aldıkları
puanlar Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. FertiQol tedavi modülü puanları
*Say Minimu Maksimu Ortalam
ı
m
m
a

Standar
t Sapma

T1

119

0

4

2,39

1,209

T2
T3
T4

119
119
119

0
0
0

4
4
4

2,89
3,09
3,04

1,023
1,112
1,210

T5
T6
T7

119
119
119

0
0
0

4
4
4

1,72
2,90
2,24

1,248
1,153
,909

T8
T9

119
119

0
0

4
4

2,63
2,63

,812
,746

T10

119

1

4

2,91

,736

Geçerl
119
i
Katılımcıların yaşları ortalama 31,74±5,49 yıl (en
FertiQol: Doğurganlık Surunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat
düşük 21, en yüksek 45 yıl) olarak bulundu. Katılımcıların Kalitesi Ölçeği (Fertility Quality of Life)
öğrenim durumlarına bakıldığında, okuryazar-okuryazar * Frekans Analizi
olmayan 5 (%4,2), ilkokul mezunu olan 29 (%24,4),
ortaokul mezunu olan 10 (%8,4), lise mezunu olan 37
Katılımcıların çekirdek FertiQol ölçeğinin alt
(%31,1), ön lisans mezunu olan 15 (%12,6) ve lisans
ölçek puanları incelendiğinde; duygusal alt ölçek puanları
mezunu olan 20 (%16,8), yüksek lisans yapan 3 (%2,5) kişi ortalama 60,85±20,36 (en düşük 8,33, en yüksek 100), akılidi.
beden alt ölçeği puanları ortalama 70,79±19,65 (en düşük
Katılımcıların ortalama evlilik yaşları 25,34±5,7
8,33, en yüksek 100), ilişkisel alt ölçek puanları ortalama
idi (en düşük 18, en yüksek 43). Katılımcılarda mevcut
71,19±14,88 (en düşük 31,25, en yüksek 96,88) ve sosyal alt
olan kronik hastalık varlığı incelendiğinde; 109 kişide
ölçek puanları ortalama 72,72±18,81 (en düşük 12,5, en
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yüksek 100) idi.
Katılımcıların FertiQol tedavi modülü alt ölçek
puanları incelendiğinde; çevre alt ölçeğinin puanları
ortalama 62,57±14,60 (en düşük 12,5, en yüksek 95,83) ve
dayanma gücü alt ölçeğinin puanları ortalama 71,42±20,18
(en düşük 12,5, en yüksek 100) idi.
Katılımcıların FertiQol ölçeğinden aldığı puanlar
incelendiğinde; çekirdek FeritiQol ve tedavi modülü
puanları Tablo 3’te gösterilmiştir.

tedavi ile ilgili bilgi düzeyi durumları (Pearson χ2=3,197;
p=0,525) ve düzenli menstruasyon durumları (Pearson
χ2=1,669; p=0,434) ile ilişkilerine bakıldığında anlamlı
farklılık görülmediği tespit edildi.
Katılımcıların FertiQol puanları ile sigara içme
durumları (Pearson χ2=9,386; p=0,009) ile ilişkilerine
bakıldığında anlamlı farklılık görüldüğü tespit edildi.
Mann Whitney U testi ile sigara kullanan katılımcılarda
FeriQol ölçeğinden alınan yaşam kalitesi puanlarının
daha düşük olduğu saptanmış olup bu durum istatistiksel
Tablo 3. Çekirdek FertiQol ve tedavi modülü puanları
olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,004).
*Sayı Minimum Maksimum Ortalama Standart
Katılımcıların evlenme yaşları incelendiğinde;
Sapma
%52,9’unun 18-24 yaş arasında, %40,3’ünün 25-34 yaş
Çekirdek
arasında, %6,7’sinin 35 yaş ve üzerinde evlendiği
FertiQol
bulunmuştur.
Kruskal Wallis testi ile evlenme yaşı ve
119
31,25
96,88
71,1932
14,88838
Toplam
yaşam kalitesi puanları incelendiğinde; evlenme yaşı
Puan
azaldıkça FertiQol ölçeğinden alınan yaşam kalitesi
FertiQol
puanlarının özellikle duygusal ve ilişkisel alt ölçeklerde
Tedavi
Modülü 119
30,00
90,00
66,1134
12,75875 belirgin olmak üzere azaldığı saptanmıştır ve bu durum
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,045).
Toplam
Katılımcıların infertilite süreleri Kruskal Wallis
Puan
testi ile incelendiğinde; infertilite süresi uzadıkça yaşam
FertiQol
Toplam
119
36,03
94,12
69,6985
12,61988 kalitesi puanlarının düştüğü tespit edilmiş olup bu
Puan
durum istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,025).
Geçerli
Tartışma
119
Sayı
Dünyada ve ülkemizde çocuk evliliğin önemli bir
FertiQol: Doğurganlık Surunu Yaşayan Kişiler İçin Hayat bileşenidir. İnfertilite tanısı alanlarda çocuk sahibi olma
Kalitesi Ölçeği (Fertility Quality of Life)
baskısı diğer çiftlere göre daha yoğundur. İnfertilite
* Frekans Analizi
tedavisinin ise psikolojik, sosyal ve ekonomik etkileri
olmakta, özellikle erkek tarafından bu tanının kabul
Katılımcıların FertiQol puanları ile bağımsız
edilmediği bazı toplumlarda, tedavi gecikebilmekte ve bu
değişkenler olan katılımcıların yaş grupları (Pearson
durum da kadın üzerinde artı bir yük oluşturmaktadır.
χ2=39,734; p=0,655), evlenme yaşları (Pearson χ2=40,897; İnfertilite tanı ve tedavisinin çiftler arasında bozulmuş
p=0,605), sağlık güvencesi durumları (Pearson χ2=3,590;
yaşam kalitesine yol açabildiği düşünülmektedir.
p=0,166), aile biçimleri (Pearson χ2=4,038; p=0,401),
İnfertilite sadece bir sağlık sorunu değil, yaşam krizine
evlilik biçimleri (Pearson χ2=2,532; p=0,639), yaşadıkları
neden olabilecek bir stresör olarak kabul edilmektedir
yer (Pearson χ2=3,328; p=0,505) ve hanenin aylık gelir
(25). Bir taraftan infertilitenin kendisi, diğer taraftan
düzeyi (Pearson χ2=2,611; p=0,856) ile ilişkilerine
üreme yardımı için uygulanan inceleme ve tedavi
bakıldığında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edildi.
yaklaşımları, bireyin ve çiftin başa çıkma becerilerini ve
Katılımcıların FertiQol puanları ile katılımcıların sosyal destek kaynaklarını zorlayıp, fiziksel ve emosyonel
eğitim durumları (Pearson χ2=12,153; p=0,433),
enerjisini tüketerek cinsel işlev bozukluğu, depresyon,
meslekleri (Pearson χ2=2,653; p=0,265), eşlerinin eğitim
kaygı ve çiftin ilişkisinde bozulmaya neden
durumları (Pearson χ2=8,534; p=0,577), eşlerinin çalışma olabilmektedir (32). Bu durum infertilitenin sebebi
durumları (Pearson χ2=3,436; p=0,179), eşlerinin
olabildiği gibi infertilite ve tedavisi için yapılan
meslekleri (Pearson χ2=4,451; p=0,348), tedavi
uygulamaların sonucunda da ortaya çıkabilmektedir (33).
masraflarının karşılanma durumları (Pearson χ2=9,436;
Kadınlar infertiliteye erkeklerden daha fazla tepki
p=0,150) ve kronik hastalık durumları (Pearson χ2=3,368; gösterebilmektedir (34). Çeşitli infertilite çalışmaları stres
p=0,186) ile ilişkilerine bakıldığında anlamlı farklılık
veya diğer negatif psikososyal faktörlerin insanlarda
görülmediği tespit edildi.
fertilite potansiyelini azaltabildiğini ve/veya gebeliği
Katılımcıların FertiQol puanları ile katılımcıların engelleyebildiğini göstermektedir (35). Özçelik ve ark.(36)
infertilite süreleri (Pearson χ2=11,333; p=0,079), infertilite tedavi edilmekte olan infertilite tanılı kadınlarda gebe
sebepleri (Pearson χ2=2,834; p=0,242), eşlerinin infertilite kalma oranlarındaki düşüklük ile depresif belirtiler
tanı durumları (Pearson χ2=0,758; p=0,684), infertilite
arasında ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Duygusal
etiyolojileri (Pearson χ2=2,014; p=0,918), bilinen infertilite durumun gebelik oluşmasına herhangi bir etkisinin
etiyolojisi durumları (Pearson χ2=0,159; p=0,923),
olmadığını belirten araştırmaların tersine kadınların kaygı
infertilite tedavi süreleri (Pearson χ2=6,069; p=0,640),
düzeyinin yüksek olmasının ve depresif semptomlarının
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şiddetli olmasının gebelik şansını azaltabileceğini
gösteren çalışmalar da mevcuttur (24).
Bu sebeple üremeye yardımcı teknikler
merkezlerine veya birinci basamak sağlık kuruluşlarına
başvuran hastalara başvuru sırasında destek verilmesinin
gebelik şansını arttırabileceği düşünülmektedir.
Araştırmaya dahil edilen katılımcıların yaş
ortalamaları 31,74±5,49 yıl idi. İspanya’da FertiQol ölçeği
ile 61 kadın katılımcıyla yapılan bir çalışmada yaş
ortalaması 33,34±4,63 olarak bulunmuştur (37). Karabulut
ve ark.(31) Denizli’de FertiQol ölçeği ile yaptıkları
çalışmalarında primer infertilite tanılı katılımcıların yaş
ortalamasını 27,40±5,76 ve sekonder infertilite tanılı
katılımcıların yaş ortalamasını 32,03±4,22 olarak
saptamışlardır. Aarts ve ark. (38) Hollanda’da FertiQol
ölçeği ile yaptıkları çalışmalarında katılımcıların yaş
ortalamasını 32,9±4,5 olarak bulmuşlardır. Lopes ve
ark.(28) araştırmalarında yaş ortalamasını 33,06±3,57
saptamışlardır. Keskin ve Babacan Gümüş (32) İzmir’de
yaptıkları bir çalışmada infertilite tanılı katılımcıların yaş
ortalamasını 32,21±4,73 olarak tespit etmiştir. Tüzer ve
ark.(21) bir eğitim ve araştırma hastanesinde yaptıkları bir
araştırmada infertilite tanılı kadınların yaş ortalamasının
30,96±6,27 olduğunu saptamışlardır. Ünal ve ark.(2)
çalışmalarında katılımcıların yaş ortalamasını 30,2±5,5
olarak bulmuşlardır. Günümüzde kadınların büyük bir
çoğunluğu çocuk sahibi olma isteklerini yaşamlarının ileri
yaşlarına ertelemektedir. Özellikle yükseköğrenim gören
veya çalışan kadınlar otuzlu kırklı yaşlarda çocuk sahibi
olmayı istemektedir. Yaşın ilerlemesi ve çeşitli
endokrinolojik değişiklikler nedeniyle, ovaryan volümde,
foliküllerin sayısında ve oosit kalitesinde azalma gibi
sorunlar ortaya çıkmaktadır. Batı ülkelerinde, kadınların
yaklaşık %20'si 35 yaş sonrasında aile kurmayı
planlamaktadır. Bu kararda etkili olan ve modern
yaşamın getirdiği; öncelikle kariyer sahibi olmak, sağlıklı
bir birlikteliği beklemek, maddi anlamda yaşamlarını
güvenceye almak ya da evlilik isteğinden emin olamamak
gibi birçok sosyal etken vardır (39).
Katılımcıların öğrenim durumlarına bakıldığında
Lopes ve ark.(28) lise ve üniversite eğitimi olan
katılımcıların oranını %52 olarak bulmuşlardır. Oğuz’un
(40) İstanbul’da yaptığı çalışmada infertilite tanılı
katılımcıların % 47,4’ü okuryazar veya ilkokul mezunu,
%26,3’ü ortaokul veya lise mezunu, %26,3’ü yüksekokul
olduğu bulunmuştur. Ünal ve ark.(2) yaptıkları
araştırmada katılımcılarının %13,9’unu üniversite
mezunu olarak saptamışlardır. Türkiye Nüfus ve Sağlık
Araştırması 2008 (TNSA-2008) verilerine göre kadınlarda
ortaokul veya lise mezunu oranına bakıldığında %48
olduğunu görüyoruz (41). Araştırmamıza katılan
kadınların eğitim seviyeleri bu gerçeği yansıtmaktadır.
Çalışmamıza katılan gönüllülerin %62,2’si ev
hanımı veya çalışmıyor iken %37,8’i bir meslekle
uğraşmaktadır. Oğuz (40) İstanbul’da infertilite tanılı
kadınlarda yaptığı çalışmada katılımcıların %55,3’ünün

ev hanımı, %44,7’sinin meslek sahibi olduğunu tespit
etmiştir. Ünal ve ark.(2) çalışan katılımcı sayısını %23,5
olarak hesaplamışlardır. Aradaki fark yıllar içinde
kadınların çalışma tercihlerinde değişiklik olmasından
kaynaklanabilir. İspanya’da FertiQol ölçeği ile yapılan bir
çalışmada ise çalışan kadınlarda yaşam kalitesi
puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır (37).
Katılımcıların gelir düzeyleri incelendiğinde
%37’si 1000 TL ve altı, %49,6’sı 1000-3000 TL arası,
%10,9’u 3000-5000 TL, %2,5’i 5000 TL ve üzeri gelir
düzeyine sahipti. Oğuz’un (40) İstanbul’da yaptığı
çalışmasında katılımcıların %50’si 500 TL altında, %42,1’i
500-1000 TL arasında, %7,9’u 1000 TL üzerinde gelir
düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. Arslan’ın (42) Edirne
ilinde 2012 yılında yaptığı çalışmada ortalama gelir
düzeyi 1799 TL olarak bulmuştu. Bu durum bizim
araştırmamızla benzerlik göstermektedir.
Çalışmamızda sigara kullananların oranını %23,5
olarak saptadık. Oğuz (40) ise yaptığı çalışmasında sigara
içenlerin oranını %88,9 olarak tespit etmiştir. Sigara içme
durumu ile yaşam kalitesi puanlarının azaldığı saptanmış
olup bu durumun ülke çapında sigara bıraktırıcı
faaliyetlerin arttırılması neticesinde yaşam kalitesine
olumlu etki edebileceği düşünülmektedir. Temel sağlık
hizmeti ilkeleri doğrultusunda hizmet veren, hastalarına
bütüncül yaklaşımı benimseyen ve yaşam tarzı
değişikliklerinin desteklendiği primer basamak olan aile
hekimliği bu konuda kilit rol oynamaktadır.
Katılımcıların evlenme yaşları incelendiğinde
%52,9’unun 18-24 yaş arasında, %40,3’ünün 25-34 yaş
arasında, %6,7’sinin 35 yaş ve üzerinde evlendiği
bulunmuştur. Evlenme yaşı azaldıkça FertiQol ölçeğinden
alınan yaşam kalitesi puanlarının azaldığı saptanmıştır.
FertiQol puanı üzerine bağımsız değişkenlerin
etkileri araştırıldığında; yaş, eğitim durumu, yaşadığı yer,
aile biçimi, meslek, sağlık güvencesi olup olmaması,
evlilik biçimi, eşinin eğitim durumu, eşinin çalışma
durumu, aylık gelir durumu, tedavi masraflarının
karşılanması, herhangi bir kronik hastalığın olup
olmaması, infertilite sebebi, infertilite tedavisi ile ilgili
bilgi düzeyi ve eşte infertilite tanısının olup olmamasının
FertiQol puanlarına etki etmediği, sigara içme durumu,
evlenme yaşının ve infertilite süresinin FertiQol
puanlarına anlamlı etkisinin olduğu tespit edildi.
Evlenme yaşı arttıkça saptanan infertilite
sürelerinin de uzaması karıştırıcı bir faktör olarak
karşımıza çıkabilmektedir.
Sonuç
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Anabilim Dalı’nda yapılan bu çalışmada, Trakya
Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler
Merkezi’ne başvuran infertilite tanılı kadınların
sosyodemografik özelliklerini ve yaşam kalitesi
düzeylerini belirlemek hedeflendi. Katılımcıların sigara
kullanımı, evlenme yaşları ve infertilite süreleri ile yaşam
kalitesi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
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tespit edildi. Katılımcıların sigara içiyor olmasının yaşam
kalitelerini olumsuz etkilediği görüldü. Evlenme yaşı
düştükçe yaşam kalitesi puanlarının azaldığı saptandı.
İnfertilite süresi uzayanlarda da yaşam kalitesi puanları
düşük olarak tespit edildi. İnfertilitenin kadın hayatında
önemli bir durum olduğu gerek bedensel, gerek psikolojik
ve gerekse sosyal sağlığını çeşitli düzeylerde etkilediği
anlaşıldı.
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Comparison Of Cerebral Oxygen Concentrations Of
Tourniquet Periods In Single-Sided Lower-Extremite
Operations Under General Anesthesia
Gizem Çetin , Elif Çopuroğlu , Gönül Sağıroğlu , Necdet
Süt
Department of Anesthesiology and Reanimation, Trakya
University Medical Faculty, Edirne, Turkey
Department of Statistics, Trakya University Medical
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Our aim is to compare the effects of tourniquet times on
cerebral oxygen concentrations in patients undergoing
lower extremity surgery and tourniquet after approval of
ethics committee.

Ninety consecutive patients were divided into 3 groups
according to the tourniquet duration. In addition to
standard monitoring of the patients for operation, probes
were placed on the right and left sides of patients'
foreheads to assess cerebral oxygen perfusion, and O3®
Regional Oximetry was used at 5 min intervals during
tourniquet inflation, tourniquet release and tourniquet
reduction. The patient underwent standard general
anesthesia. Haemodynamic values were recorded during
operation. At the end of the operation, tourniquet
pressure, duration of anesthesia and surgical times were
recorded.
When the cerebral oxygen concentrations of the patients
participating in the study were compared statistically, it
was found that there was no statistically significant
difference between the groups in all the time intervals
measured on the right side, whereas it was found that the
left side was lower only in the 40th min turnstile and 5th
minute after turnout and 30-60 mdk turnstile.
As a result; it was found that there was no significant
effect of the tourniquet durations applied during the
surgery on the cerebral oxygen concentrations and that
this study could be extended by monitoring and
evaluating the postoperative late effects during the 2 hour
tourniquet cases. It was concluded that tourniquet, which
was applied at different times rather than our study, was
more effective on the hemodynamic response.
Keywords: cerebral oxygen concentration, tourniquet,
anesthesia
Introduction
Total knee prosthesis (TKP) is a major surgical
procedure in the elderly and the number of elderly
patients who have TKP increases (1). Release of
turnikenin in the late period of TDP surgeon may induce
ischemic-reperfusion injury, activation of neutrophils,
triggering circulating pro-inflammatory cytokines and
reactive oxygen species (2,3). In conclusion, transient
hypotension and acidosis (4,5) may induce severe cerebral
complications (3,6,7). For this reason, efforts to minimize
these complications may be critical to
anesthesiologists.Near infrared (IR) light readily
penetrates biological tissue and information provided by
cerebral oxygenation by in vivo spectroscopy is detailed
and comes with a temporally high resolution. Close IR
spectroscopy (NIRS) reflects cerebral oxygenation during
arterial hypotension, hypoxic hypoxemia, and hypo- and
hypercapnia.When the literature is examined,
consciousness level is related to brain oxygen
concentration in unilateral knee surgery. In this literature,
significant memory problems were observed in the
postoperative group in the patient group in which brain
oxygen concentrations decreased by more than 25%
(8).However, there is no literature on our work.
Our aim is to compare the effects of tourniquet
times on cerebral oxygen concentrations in patients
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undergoing lower extremity surgery and tourniquet after
approval of ethics committee.
Materials and methods
Ninety consecutive patients were divided into 3
groups according to the tourniquet duration. In addition
to standard monitoring of the patients for operation,
probes were placed on the right and left sides of patients'
foreheads to assess cerebral oxygen perfusion, and O3®
Regional Oximetry was used at 5 min intervals during
tourniquet inflation, tourniquet release and tourniquet
reduction. The patient underwent standard general
anesthesia. Haemodynamic values were recorded during
operation. At the end of the operation, tourniquet
pressure, duration of anesthesia and surgical times were
recorded.
When the cerebral oxygen concentrations of the
patients participating in the study were compared
statistically, it was found that there was no statistically
significant difference between the groups in all the time
intervals measured on the right side, whereas it was
found that the left side was lower only in the 40th min
turnstile and 5th minute after turnout and 30-60 mdk
turnstile.
Conclusion
As a result; it was found that there was no
significant effect of the tourniquet durations applied
during the surgery on the cerebral oxygen concentrations
and that this study could be extended by monitoring and
evaluating the postoperative late effects during the 2 hour
tourniquet cases. It was concluded that tourniquet, which
was applied at different times rather than our study, was
more effective on the hemodynamic response.
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Sağlık Çalışanlarının Gebelikte Oral Glukoz Tolerans
Testi Yapılması Konusundaki Bilgi Düzeylerinin
İncelenmesi
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AMAÇ: Bu çalışma, sağlık çalışanlarının gebelikte oral
glukoz tolerans testi (OGTT) konusunda bilgi düzeylerini,
mesleklerine göre belirgin özelliklerini ortaya koymaya
yönelik tanımlayıcı araştırma olarak planlandı.
YÖNTEM: Çalışma evrenini 15.07.17-15.08.17 arasında
ulaşılabilen sağlık çalışanları oluşturdu. Veri toplama
aracı olarak yazarların hazırladığı online anket formu
kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya %85,8’i hekim, %11,5’i
hemşire/ebe olarak 183 kişi katıldı. Hekimler %23,2
oranında pratisyen hekim, %17,4 aile hekimi, %10,3
dahiliye, %5,8 kadın doğum uzmanı ve %43,3 diğer
branşlardandı. OGTT ne zaman yapılmalı sorusuna, 134
kişi 2.trimester doğru yanıtını verdi. OGTT’nin yapılma
sebebi ve yüksek kan glukozunun zararları sorularının
cevapları kategorize edildi (tablo 1-2). Kan glukoz
yüksekliğinin anneye/bebeğe zararı olmayacağını
söyleyen 3 kişinin ikisi diş hekimi, birisi hemşire olup,
OGTT’nin yapılma zamanını bilememiş, herhangi
komplikasyon yazamamış ve bilgi edinme yerlerini
internet olarak belirtmişlerdi. İnternetten bilgi edilenlerin
yaş ortalaması fakültede öğrenenlerden istatistiksel olarak
anlamlı düşüktü (p<0,001). GDM komplikasyonları
sorusunun cevapları kategorize edildiğinde aile
hekimlerinin komplikasyon belirtme oranı %47,4, kadın
doğum hekimlerinin %27, pratisyen hekimlerin %20,7,
dahiliye hekimlerinin %18’di. Ayrıca bir psikiyatri hekimi
gebelikte yapılan testin anne adayını strese soktuğunu,
gebelik öncesi yapılmasını önerdi.
SONUÇ: GDM; maternal ve fetal komplikasyonlarla
sonuçlanabilen, gebeliğin önlenebilir bir
komplikasyonudur. Fetal makrozominin tüm
sezaryenlerin %9'unun sebebi olduğu düşünülürse;
ülkemizde sezaryen oranlarının ve doğum
komplikasyonlarının azalması adına OGTT'nin önemi
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ortadadır. Çalışmamızda hekimlerimizin büyük kısmı
GDM'nin riskli olduğunu belirtmiş ancak
komplikasyonların çoğunu bilememiştir. Kadın doğum
uzmanları başta olmak üzere komplikasyonların az
yazılması branş uzmanlarının gördükleri diğer hastalıklar
sebebiyle tarama testlerine gereken önemi
verememelerinden kaynaklanıyor olabilir. Çalışmamızda
bilgi kaynağı olarak internetin özellikle genç
katılımcıların cevaplarında çokça yer alması
düşündürücüdür. Sosyal medya organlarındaki bilgi
kirliliği düşünüldüğünde, sağlık çalışanlarının dahi
internet ortamına güveniyor olması yanlış
yönlendirmelere sebebiyet verebilir. Hastaların ilk
başvuru yeri olan aile hekimleri başta olmak üzere tüm
sağlık çalışanlarının kolay ulaşılabilir ve en güncel
bilgileri takip edebilecekleri platformlar çoğaltılmalı ve
mutlaka farkındalık arttırıcı çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: gebelik, OGTT, sağlık çalışanları
Amaç
Bu çalışma, sağlık çalışanlarının gebelikte oral
glukoz tolerans testi(OGTT) konusunda temel bilgi
düzeylerini, mesleklerine göre belirgin özelliklerini ortaya
koymaya yönelik tanımlayıcı bir araştırma olarak
planlandı.
Yöntem
Çalışma evrenini 15.07.17-15.08.17 arasında
ulaşılabilen sağlık çalışanları oluşturdu. Veri toplama
aracı olarak yazarların hazırladığı online anket formu
kullanıldı, katılımcıların kişisel bilgileri alınmadı.
Bulgular
Çalışmaya %85,8’i hekim, %11,5’i hemşire/ebe
olarak 183 kişi katıldı. Hekimler arasında %23,2 oranında
pratisyen hekim, %17,4 aile hekimi, %10,3 dahiliye, %5,8
kadın doğum uzmanı ve %43,3 diğer branşlardan
hekimler mevcuttu. OGTT hakkında sorduğumuz ilk soru
olan ne zaman yapılmalı sorusuna, 134 kişi 2.trimester
doğru yanıtını verdi. OGTT’nin yapılma sebebi ve yüksek
kan glukozunun zararlarının açık uçlu sorulduğu
soruların cevapları kategorize edildi (Tablo 1 ve 2).

GDM'li hastalarda bebeğin iri olma ve zor doğum
ihtimali genel olarak bilinirken, anne karnında ani ölüm
gibi çok önemli bir komplikasyonu bilme oranı çok düşük
bulundu.
Tablo 2. "GDM ne gibi zararlar verebilir?" sorusuna
verilen cevaplar
Komplikasyonlar

Diğer
Hekim Hemşire/Ebe Sağlık
Çalışanları

İri/makrozomik
bebek

%61,8 %38,1

%60

Zor doğum/doğum
travması

%26,8 %19

%20

Yenidoğan
döneminde
hipoglisemi

%28,7 %9,5

%40

Annede/bebekte
gelecek yıllarda DM
gelişimi

%17,2 %14,3

%40

Kardiyak/SSS/diğer
%24,2 %23,8
anomaliler

%20

Diyabetik anne
çocuğu

%6,4

%4,8

%0

Respiratuvar distres
sendromu

%7,6

%4,8

%0

Fetal ölüm

%7,6

%0

%0

Kan glukoz yüksekliğinin anneye veya bebeğe
zararı olmayacağını söyleyen 3 kişinin ikisi diş hekimi,
birisi hemşire olup, OGTT’nin yapılma zamanını doğru
bilememiş, herhangi bir komplikasyon yazamamış ve
bilgi edinme yerlerini internet olarak belirtmişlerdi.
İnternetten bilgi edilenlerin yaş ortalaması fakültede
öğrenenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü
(p<0,001) ve lise mezunlarının ve hemşire/ebelerin
internetten öğrenme oranları yüksekti (p=0,010).

Tablo 1. "OGTT Neden Yapılmalı?" Sorusunun Mesleklere Göre Kategorize Edilmiş Cevapları

Meslek

GDM tanısı
koymak,
Ogtt yapılmasın gerekirse erken
müdahele
edebilmek için

Sadece riskli
gebelere yapılsın, İlerde diyabet
herkese
gelişebileceği
yapılmasına gerek için yapılmalı
yok

Anne ve
bebek sağlığı Toplam
için

Hekim

%3,8 (n=6)

%88,5 (n=138)

%3 (n=1,9)

%0,6 (n=1)

%5,1 (n=8)

%100 (n=156)

Hemşire/ Ebe

%4,8 (n=1)

%85,7 (n=18)

%4,8 (n=1)

%0 (n=0)

%4,8 (n=1)

%100 (n=21)

Diğer Sağlık
Çalışanları

%0 (n=0)

%100 (n=5)

%0 (n=0)

%0 (n=0)

%0 (n=0)

%100 (n=5)
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Tablo 3. Yaşa göre bilgi edinme yollarının incelenmesi
komplikasyonudur. OGTT yaptırma zamanı ve yöntemi
hakkında tartışmalar olsa da ülkemiz gibi GDM açısından
p
Fakülte
İnternet
Diğer
değeri yüksek riskli toplumlarda tüm gebelerin taranması
önerilmektedir.
MinMinMinGDM'nin en önemli fetal komplikasyonu olan
Ort.±SD
Ort.±SD
Ort.±SD
Maks
Maks
Maks
fetal makrozominin tüm sezaryenlerin %9'unun sebebi
Yaş 33,2±7,2 19-60 22,8±3,9 19-28 41,0±10,7 24-52 <0,001 olduğu düşünülürse; ülkemizde sezaryen oranlarının ve
doğum komplikasyonlarının azalması adına OGTT'nin
önemi ortadadır. Çalışmamızda hekimlerimizin büyük bir
Katılımcıların bilgi edinme yerlerinde yaş
kısmı GDM'nin riskli olduğunu belirtmiş ancak
ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı komplikasyonların çoğunu bilememiştir, ancak kadın
(p<0,001). İnternetten bilgi edilenlerin yaş ortalaması
doğum uzmanları başta olmak üzere komplikasyonların
fakültede öğrenenlere göre istatistiksel olarak anlamlı
az yazılması branş uzmanlarının gördükleri diğer
düşüktü.
hastalıklar sebebiyle tarama testlerine gereken önemi
verememelerinden kaynaklanıyor olabilir.
Tablo 4. Öğrenim durumu ve mesleklere göre bilgi
Çalışmamızda bilgi kaynağı olarak internetin
edinme yollarının incelenmesi
özellikle genç katılımcıların cevaplarında çokça yer alması
düşündürücüdür. İnternet başta olmak üzere medya
n
%
n
%
n %
p
organlarındaki bilgi kirliliği düşünüldüğünde, belli bir
Lise
2 66,7 1 33,3 0 0,0
eğitim seviyesinin üstündeki sağlık çalışanlarının dahi
internet ortamındaki bilgilere güveniyor olması yanlış
Üniversite 62 88,6 4 5,7 4 5,7 0,010 yönlendirmelere ve tıbbi bakıma sebebiyet verir.
Öğrenim
Hastaların ilk başvuru yeri olan aile hekimleri başta
Durumu
Yüksek
olmak üzere tüm sağlık çalışanları için kolay ulaşılabilir
Lisans ve 108 98,2 1 0,9 1 0,9
ve en güncel bilgileri takip edebilecekleri platformlar
üstü
çoğaltılmalı ve en önemlisi farkındalık arttırıcı çalışmalar
yapılmalıdır.
Hekim
151 96,2 2 1,3 4 2,5
Meslek

Hemşire/
Ebe
Diğer
Sağlık
Çalışanları

16

5

76,2

100,0

4

0

19,0

0,0

1

0

4,8 0,005

0,0

Katılımcıların öğrenim durumu, meslek
gruplarında bilgi edinilen yer oranlarında istatistiksel
olarak anlamlı fark saptandı (p=0,010). Lise mezunlarının
ve hemşire/ebelerin internetten öğrenme oranları
yüksekti.
Bir psikiyatri hekimi gebelikte yapılan testin anne
adayını strese soktuğunu, gebelik öncesi yapılmasını
önerdi. OGTT yapılmasına karşı olanların sebepleri
sorgulandığında; gereksiz stres oluşturduğunu söyleyen 3
kişi, daha önce bakılmalı diyen 2 kişi, araştırdıkça
hastalıklar ortaya çıkıyor taranmasın diyen 2 kişi, tüm
hastalara testsiz diyet uygulansın diyen 1 kişi
bulunmaktaydı.
GDM komplikasyonları neler olabilir sorusuna
verilen cevaplar kategorize edildiğinde aile hekimlerinin
komplikasyon belirtme oranı %47,4, kadın doğum
hekimlerin %27, pratisyen hekimlerin %20,7, dahiliye
hekimlerin %18 olarak bulundu.
Sonuç
GDM; maternal ve fetal komplikasyonlarla
sonuçlanabilen, gebeliğin önlenebilir bir

[Abstract:0538]
Surgery for Acute Appendicitis:Laparoscopic vs
Conventional
Doğan Albayrak
Department of General Surgery, Trakya University,
Edirne,Turkey
AIM: In this study, we aimed to compare the
retrospective data of patients who were treated by
laparoscopic or open surgical methods.
METHODS: Our study was conducted in Trakya
University Faculty of Medicine General Surgery
Department between January 2016 and January 2018 for 2
years. Demographic characteristics, pathologic features,
pathologic findings, lengths of hospitalization and
morbidity and mortality rates of patients, who were
treated by either open appendectomy or laparoscopic
appendectomy, were obtained retrospectively from
patient files. Duration between diagnosis and operation
never exceeded 4-6 hours.
RESULTS: Twenty-one (16.93%) laparoscopic and 103
(83.07%) open appendectomy operations were performed
in our clinic during the 2 years of the study. In conclusion,
laparoscopic appendectomy patients showed less
postoperative analgesic requirement, fewer wound
infections, early postoperative oral intake, shorter hospital
stay and shorter onset of daily activities. Considering
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these results, we believe that laparoscopic appendectomy
should be given priority as surgical technique in the
treatment of acute appendicitis.
Keywords: acute, appendicitis, conventional,
laparoscopic, surgery

fewer wound infections, early postoperative oral intake,
shorter hospital stay and shorter onset of daily activities.
Considering these results, we believe that laparoscopic
appendectomy should be given priority as surgical
technique in the treatment of acute appendicitis.

Introduction
Acute appendicitis is the most common
abdominal emergency that needs emergency surgery.
Physical examination is the most important data for
diagnosis but it can be supported by laboratory
examinations and imaging methods. Appendectomy was
first described by McBurney in 1894 and is accepted as the
gold standard of treatment for appendicitis despite all the
medical treatments recommended over the years.
Laparoscopic appendectomy was first performed by
Semm in 1983. In our clinic, both open surgery and
laparoscopic appendectomy are performed in the
treatment of acute appendicitis. In this study, we aimed to
compare the retrospective data of patients who were
treated by laparoscopic or open surgical methods.
Methods
Our study was conducted in Trakya University
Faculty of Medicine General Surgery Department
between January 2016 and January 2018 for 2 years.
Demographic characteristics, pathologic features,
pathologic findings, lengths of hospitalization and
morbidity and mortality rates of patients, who were
treated by either open appendectomy or laparoscopic
appendectomy, were obtained retrospectively from
patient files. Duration between diagnosis and operation
never exceeded 4-6 hours.
Results
Twenty-one (16.93%) laparoscopic and 103
(83.07%) open appendectomy operations were performed
in our clinic during the 2 years of the study. 59.67% (74) of
the patients were female and 40.32% (50) were
male.82.43% (61) of the female patients were performed
laparoscopic and 17.6% (13) were performed open
surgical technique. Forty-two (84%) male patients
performed laparoscopic and eight of them (16%) of them
performed open surgical technique. The mean age of the
patients who performed the laparoscopic technique was
43 and the mean age of performed open surgery
technique patients was 52.Patients who performed open
surgery were discharged about 50 hours after surgery.
This time was calculated as approximately 24 hours for
patients performed laparoscopic surgery.In the first week
after surgery, surgical wound infection developed in 11
patients. In patients performed laparoscopic surgery
hadn't seen any surgical wound infection.All of these
eleven patients were in the open surgery group.
Conclusion
In conclusion, laparoscopic appendectomy
patients showed less postoperative analgesic requirement,
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Non-Steroid Anti-Inflamatuvar Ilaçların Kullanımı ve
Yıllara Göre Değişimi
Davut Akin , Merih Birlik , Sedat Çapar , Servet Akar ,
İsmail Sari , Gercek Can , Fatoş Onen , Nurullah Akkoc
Denizli Devlet Hastanesi Nefroloji kliniği, Denizli
Dokuz Eylül Üniversitesi Tip Fakültesi, Iç Hastaliklari
Anabilim Dali, Immunoloji- Romatoloji Bilim Dali, Izmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Istatistik Bölümü
İzmir Katip Çelebi üniversitesi Tıp Fakültesi Iç
Hastaliklari Anabilim Dali, Immunoloji- Romatoloji Bilim
Dali, İzmir
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AMAÇ: Sosyal Güvenlik Kurumu-Emekli Sandığı (SGKES) veri tabanındaki Non-steroid Anti-inflamatuvar ılaç
(NSAII) kullanımını ve doğrudan maliyetlerini yıllara, yaş
gruplarına ve cinsiyete göre araştırmak
YÖNTEM: 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2003 tarihleri
arasında piyasada satışta olan tüm NSAII'ların oral
formlarına ait barkodlar belirlendi. SGK-ES bilgisayar
sistemindeki bu barkodları içeren reçelerin verileri tekst
ortamında alınarak yeni bir veritabanı oluşturuldu.
Ilaçların satıldığı tarihteki fiyatları o günkü T.C Merkez
bankası kurundan Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
dolarına çevrildi.
BULGULAR: SGK-ES'da, 20 yaş ve üstündeki kayıtlı
kişiler 2000-2003 yıllarında 1.951.956 ile 2.222.819
arasındaydı. Bu yıllarda, reçelenen NSAII'ların kutu sayısı
tüm ilaçların %4.8.5.3 ini, maliyetleri de tüm ilaçların
%5.6-6.2'sini oluşturmuştur. 2003 yılında kayıtlı kişilerin
%68.4'üne 5.496.388 kutu NSAII (Erkek (E):%30.4-Kadın
(K): 69.6) reçelenmiş ve maliyeti 57.766.908 ABD
doları(E:%27.1-K:%72.9) olmuştur. Incelenen yılda, tüm
NSAII'ların %87'si 40-79 yaş aralığında %9'u ise 20-39 yaş
aralığındaki hastalara yazılmıştir. Aynı yıl içinde kişi
başına reçelenen NSAII kutu sayısı 2,5 (E:2,1-K:2,7) ve
maliyeti de 26 ABD doları (E:20-K:29 ABD doları)
olmuştur. Araştırılan yıllar içinde en çok reçelenen NSAII
diklofenak (%21) olmuştur.
SONUÇ: Batı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de
NSAII' lar yaygın olarak kullanılmakta ve ilaç giderlerinin
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ilaçların önemli
bir kısmı bu ilaçların yan etkilerine daha duyarlı olan
yaşlı kişiler tarafından kullanılmaktadır.
Anahtar kelimeler: NSAİİ, non-steroid anti-ınflamatuvar
ilaç, diklofenak
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Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİİ),
dünyada en yaygın kullanılan ilaç grupları arasındadır.
Biz bu çalışmada Türkiye’deki NSAİİ kullanım paternini
ve bunun yıllara göre nasıl değiştiğini ortaya koymayı
amaçladık.
Yöntem
Bu çalışma, Türkiye’de, Sosyal Güvenlik
Kurumu-Emekli Sandığından (SGK-ES) sağlık
yardımından yararlanan 20 yaş ve üzerindeki bireylerin
1-Ocak–2000 ile 31-Aralık–2003 tarihleri arasında
piyasada satılan, tüm NSAİİ kullanımlarını yıllara, yaş
gruplarına ve cinsiyete göre dağılımını incelemeye, kişi
başı reçetelenen kutu sayısını ve ülkemizdeki NSAİİ
reçeteleme profilini ortaya koymaya yönelik olarak
yapıldı. Araştırılmak istenen popülâsyona ilişkin gerekli
veriler, SGK-ES veri tabanı kullanılarak elde edildi.
NSAİİ’ların intravenöz, intramusküler, süppüzatuvar
formları ve asetil salisilik asit türevlerine ait barkotlar
çalışmaya alınmadı. SGK-ES’na kayıtlı tüm reçeteler
içinde, belirlenen barkotlara ait herhangi bir ilacın
reçelenmesi durumunda, bu reçeteler asıl araştıracak
hedef veri tabanı olarak kabul edildi. Bunlara ek olarak
veri tabanımızı oluşturan 2000–2003 yıllarında SGK-ES’na
kayıtlı 9.440.400 bireyden en az bir kez NSAİİ reçetelenen
hastalar tespit edildi. Bu hastaların reçete kopyaları
bilgisayar ortamında emekli sandığından alındı. Reçete
sahibi hastaların demografik verileri de bilgisayar
kayıtlarından sorgulandı.
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Grafik 1. ES'da reçetelenen NSAİİ kutu sayısının tüm ilaç
kutuları içindeki oranının yıllara göre dağılımı (20002003)
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Grafik 4. Farklı yaş gruplarında sağlık yardımından
yararlananlarda kişi başına ortalama NSAİİ kullanımı
Maliyet: SGK-ES’da reçetelenen NSAİİ kutu sayısının (2003)
maliyeti tüm ilaçların maliyetinin %5,6-6,2
oluşturmaktadır.
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Tartışma ve Sonuç
Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de NSAİİ’lar
yaygın olarak kullanılmakta ve ilaç giderlerinin büyük
kısmını oluşturmaktadır. Bu ilaçların büyük kısmı bu
ilaçların yan etkilerine daha duyarlı olan yaşlı hastalar
tarafından kullanılmaktadır. Bu çalışma ile Türkiye’de ilk
kez, böylesine geniş bir veri tabanının kullanılarak
yapılması nedeniyle, ülkemizde tedavi maliyetlerin
azaltılması, sağlık hizmetlerinin optimize edilmesi gibi
sağlık politikalarının belirlenmesinde önemli katkılar
sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

considered significant.
RESULTS: The mean of PedsQL scores were 78.20±12.36
for children, 75.54±18.10 for parents, and there was no
significant difference between the scores (p>0.05).
Children's subscale scores in the order of low to high
were ScFS, EFS, PHTS and SoFS (73.26±17.79, 74.13±17.17,
74.32±18.17, 91.09±8.33, respectively); while parents were
EFP, PHTS, ScFS, SoFS (69.76±23.47, 71.74±24.34,
74.34±19.36, 86.30±18.89, respectively). However, when
the subscale scores were compared between the children
and the parents, no significant difference was found
(p>0.05).
CONCLUSION: The scores of the PedsQL lower than
healthy age-peers in the literature (children:83.65;
parents:79.45). This can be explained by the fact that
scoliosis negatively affects the QoL by creating cosmeticproblems even in deformities that don’t require surgery.
School dimension appears one of the important
components of children's QoL. However, different subgroup sequences of children and parents, emphasizes the
necessity of self-report scales.
Keywords: scoliosis, adolescent, quality of life
Aim

Scoliosis is a three-dimensional spinal deformity
characterized by lateral deviation in frontal plane, axial
rotation in horizontal plane, thoracic hypokyphosis and
lordosis in sagittal plane (1). The most common form of
scoliosis is adolescent idiopathic scoliosis (AIS) and
[Abstract:0541]
affecting 2-4% of children between 10-18 years with
unknown etiology (2).
Effect of Adolescent Idiopathic Scoliosis on different
It is known that the disease specific quality of life
subgroups of health-related quality of life
is influenced by AIS (3). By progression of deformity
Ayşe Zengin Alpözgen , Begüm Kara Kaya , Turgut
secondary complications of AIS, such as functional
Akgul
limitation, cosmetic-problems, respiratory problems can
Istanbul University, Faculty of Health Sciences,
affect the quality of life (4). In addition, health-related
Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul quality of life is also influenced by aesthetic concerns and
Biruni University, Faculty of Health Sciences, Department the use of brace during daily activities (5). The study
of Physiotherapy and Rehabilitation, Istanbul
aimed to investigate which subgroups of health-related
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty,
quality of life are affected in children with AIS, by setting
Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul
out the perspective of the parent and the child.
Methods
AIM: Secondary complications of adolescent idiopathic
The study included 24 adolescents with AIS
scoliosis (AIS), such as cosmetic-problems can affect the
(mean age 13.38±2.26 years, Cobb<40°) using brace as part
quality of life (QoL). The study aimed to investigate
of the conservative treatment and 24 parents. The quality
which subgroups of health-related QoL are affected in
of life was assessed with The Turkish version of Pediatric
children with AIS, by setting out the perspective of the
Quality of Life Questionniare (PedsQL) the child selfparent and the child.
report and parent proxy report which is composed of 4
METHODS: The study included 24 adolescents with AIS
different subscales. The PedsQL questions physical
(mean age 13.38±2.26 years, Cobb<40°) and 24 parents.
health, emotional, social and school functionings, which
The QoL was assessed with The Pediatric QoL
are defined as characteristics of health status by the World
Questionniare (PedsQL) the child self-report and parent
Health Organization. The total score is obtained from the
proxy report, which was composed of physical health
subscales' scores of physical health consisting 8 items,
(PHTS) and psychosocial health: emotional (EFS), social
emotional, social and school functioning consisting 5
(SoFS) and school functioning (ScFS) subscales. SPSS 20.0 items. The higher PedsQL total scores show better quality
was used in the analysis of the data and p<0.05 was
of life levels (6). SPSS 20.0 was used in the analysis of the
1

2

3

1

2

3
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data and p<0.05 was considered significant. Statistical
analysis was performed by nonparametric test because
the data did not show normal distribution.
Results
The mean of PedsQL scores were 78.20±12.36 for
children, 75.54±18.10 for parents, and there was no
significant difference between the scores (p>0.05).
Children's subscale scores in the order of low to high
were school functioning, emotional functioning, physical
health functioning and social functioning (73.26±17.79,
74.13±17.17, 74.32±18.17, 91.09±8.33, respectively); while
parents’ were emotional functioning, physical health
functioning, school functioning, social functioning
(69.76±23.47, 71.74±24.34, 74.34±19.36, 86.30±18.89,
respectively). However, when the subscale scores were
compared between the children and the parents, no
significant difference was found (p>0.05).
Conclusion
Severe spinal curvature in scoliosis has adverse
effects on long term health related parameters such as
cosmetic deformities, psychosocial problems and
decreased quality of life (7). The scores of the PedsQL in
children with AIS and their parents were lower than
healthy age-peers’ in the literature (children:83.65;
parents:79.45) (8). This can be explained by the fact that
scoliosis negatively affects the quality of life by creating
cosmetic-problems even in deformities that don’t require
surgery. Additionally, children with AIS are likely to be
dissatisfied with self appearance (9). Unlike our study,
Güvendik et al. found that health related quality of life
levels of children with AIS were higher than their parents'
(10). This difference may be due to the fact that Güvendik
et al. used disease specific quality of life questionnaire
(SRS-22) in children and general health releated quality of
life questionnaire (CHQPF-28) in their parents. The school
functioning in the children is the most affected subgroup
of PedsQL while parent’s scores of school functioning are
in third place, this may be due to the school dimension
appears one of the important components of children's
quality of life. Aulisa et al suggested to close quality of
life monitoring should be routinely implemented in order
to provide psychological support if needed (11). Similar to
literature in our study, the result of no difference between
children and parents point out that parents can correctly
evaluate their children in terms of quality of life (6).
However, different subgroup sequences of children and
parents, emphasize the necessity of self-report scales.
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[Abstract:0542]
Breast Cancer Screening and Non Palpable Breast
Lesions: Our Experience
İbrahim Ethem Cakcak
Department of General Surgery, Trakya University,
Edirne, Turkey
AIM: In this study we aim to compare the preoperative
BIRADS scores with postoperative histopathological
results of patients with nonpalpable breast lesions.
METHOD: Our work is carried out between the dates of
January 2016 and January 2018 in the 2-year period in
Trakya University General Surgery Department. We
evaluate the imaging data of women over 40 years old
who apply to our policlinic for annual mammography
and breast ultrasonography and also women under 40
who applied with symptoms such as pain of breast, or
palpable lesion in breast. Surgical excision was performed
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to nonpalpable BIRADS 4-5 and some of BIRADS 3
lesions after stereotactic hookwire localization.
RESULTS: 75 patients were evaluated in the study. The
mean age of the patients calculated, histopathological
results were compared among mean ages of malignant
and benign groups. As a result usage of mammography
and breast ultrasonography and BIRADS score system is
consistent with histopathological findings in our hospital.
All women over 40 should participate breast cancer
screening program; even they do not have a palpable
mass of breast.
Keywords: breast,cancer,nonpalpable,lesiosn

histopathology. All of the 8 patients who were reported
BI-RADS V had malign histopathology.
Conclusion
As a result usage of mammography and breast
ultrasonography and BIRADS score system is consistent
with histopathological findings in our hospital. All
women over 40 should participate breast cancer screening
program; even they do not have a palpable mass of breast.
[Abstract:0543]

Sigara içen genç erişkinlerin ebeveynlerinin sigara
alışkanlığının solunum fonksiyon parametrelerine
Aim
etkisi
Breast cancer is the second most common cancer
Özlem Şengören Dikiş , Miktat Arif Haberal
type after lung cancer in the world, also the most common Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
cancer in women. Breast cancer is the most common type ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği
of cancer seen in women in our country and the age of
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
presentation becomes earlier day by day. Studies show
ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
that breast cancer screening with mammography may
reduce breast cancer mortality by 25-30 %. There is a
--NO FULLTEXT AVAILABLE-screening program in our country, unfortunately is not an
organized population based program. Despite lack of
AMAÇ: Hastaların poliklinik değerlendirmesinde sigara
palpable mass in physical examination, imaging may help anamnezinde sigara içiciliğinin kümülatif yükünün
early diagnosis of suspicious or malign lesions (BIRADS
hesaplanması kadar, çocukluk ve ergenlik döneminde ev
3-5). In this study we aim to compare the preoperative
içi ortamda sigara dumanına maruz kalınıp
BIRADS scores with postoperative histopathological
kalınmadığının sorgulanmasının önemini, ileride KOAH
results of patients with nonpalpable breast lesions.
adayı olabilecek bu kişilerin daha yakından izlenmesi
Method
gerektiğinin koruyucu hekimlik açısından da önemli
Our work is carried out between the dates of
olduğunu vurgulamayı amaçladık
January 2016 and January 2018 in the 2-year period in
YÖNTEM: Ocak 2016-Mart 2016 tarihleri arasında Bursa
Trakya University General Surgery Department. We
Yüksek İhtisas Egitim Araştırma Hastanesi Göğüs
evaluate the imaging data of women over 40 years old
Hastalıkları&Göğüs Cerrahisi Polikliniği’ne basvuran 345
who apply to our policlinic for annual mammography
hasta çalışmaya uygunluk açısından değerlendirildi.18-40
and breast ultrasonography and also women under 40
yas arasında 72 sigara içen genc eriskin çalışmaya
who applied with symptoms such as pain of breast, or
alındı.Olguların demografik özellikleri kaydedildikten
palpable lesion in breast. Surgical excision was performed sonra, kendilerinin ve ebeveynlerinin sigara alışkanlıkları
to nonpalpable BI-RADS 4-5 and some of BI-RADS 3
sorgulandı. MRC (Medical research council) dispne
lesions after stereotactic hookwire localization.
skorları hesaplandı.
Results
BULGULAR: Katılımcıların %63,9’u erkek, ortalama yaşı
75 patients were evaluated in the study. The
31’dir.Katılımcıların günlük ortalama sigara kullanma
mean age of the patients calculated, histopathological
miktarı 16 adet/gün, ortalama sigara kullanım süresi 11
results were compared among mean ages of malignant
paket/yıl olarak bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların
and benign groups.
%5,6’sının annesi, %40,3’ünün babası sigara kullanmakta
According to the histopathological examination,
olup, hiçbir katılımcı işyerinde sigara dumanına maruz
55 (73.33%) patients had benign pathology while 20
kalmamıştır (Tablo 1). Katılımcıların %48,6’sının MRC
(%26,66) patients had malignant. The average age of 75
değeri 0, %36,1’inin ise 1’dir(Figure1). Ayrıca ortalama FS
patients was calculated as 49.6. While the average age of
skoru 4,63 olup, %25’inin FS skoru 5 olarak bulunmuştur
patients whose histopathological reports were benign was (Figure 2). MRC değeri 2 olanların %81,8’inin en az bir
45,2 , malign ones was 61,7.
ebeveyni sigara kullanmaktadır.MRC değeri 2 olanlarda
The histopathological results of 8 patients
en az bir ebeveynin sigara kullanma durumu anlamlı
reporting BI-RADS III on radiological examination were
olarak fazladır (p=0,001). Ebeveyn sigara kullanma ile
benign. 47(%79,66) of the patients who were
cinsiyet, yaş, BMI, sigara kullanma süresi ve günlük
radiologically reported as BI-RADS IV had benign
sigara kullanım sayısı arasında herhangi bir ilişki
histopathology. 12(%20,33) of the patients who were
bulunamamıştır (p>0,05)(Tablo 2).En az bir ebeveyni
radiologically reported as BIRADS 4 had malign
sigara kullananların ortalama FEV1 değeri 2,9lt iken bu
1

2

1

2
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değer ebeveynleri sigara kullanmayanlarda 3,3lt olarak
bulunmuştur.Ebeveynleri sigara kullanmayanların FEV1
değeri litre olarak ebeveyni sigara kullananlardan anlamlı
olarak fazla bulunmuştur (p=0,021). (Tablo 3).
SONUÇ: Polikliniğe başvuran olguların sigara içme
öyküleri kadar, hayatlarının ilk iki dekatında ev içi
ortamda ebeveynlerinin sigara içme öyküleri de
sorgulanmalıdır. Bu dönemde sigara dumanına
maruziyeti olan genç erişkin sigara içicileri, KOAH
gelişimi açısından ‘yüksek riskli grup’ kabul edilip,
solunum fonksiyon kapasiteleri açısından yakın poliklinik
takibine alınarak, sigara bıraktırma çalışmaları bu
populasyonda daha da yoğunlaştırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: ebeveyn sigara içiciliği,genç erişkin,
KOAH
[Abstract:0544]
Cholecystostomy for Acute Cholecystitis: to Whom?
Eyüp Kahya
Department of General Surgery, Sultan 1. Murat Hospital,
Edirne, Turkey

4th-8th decades and is more common in women. .Acute
cholecystitis is diagnosed by anamnesis, physical
examination, laboratory and imaging methods. Right
upper quadrant pain, nausea, vomiting, fever are
common findings in emergency presentation. In addition
to physical examination, leukocytosis and CRP increase
are expected in laboratory tests. Within the first 72 hours
of presentation laparoscopic cholecystectomy is the gold
standard treatment method of acute cholecystitis
However, treatment methods may vary for patients with
advanced age and comorbidities; who are also in high risk
group for surgery. In this study, we planned to describe
the treatment of acute cholecystitis by the “percutaneus
cholecystostomy” in patients with high risk for
emergency surgery.
Methods
Our study was carried out in Trakya University
Medical Faculty General Surgery Department during the
2 years period between January 2016 and January 2018.
Demographic characteristics, pathologic findings,
duration of hospital stay, and treatment procedures were
evaluated retrospectively from files of the patients who
applied to our emergency department with acute
cholecystitis. Patients diagnosed with acute cholecystitis
were treated with one of the following: emergency
laparoscopic cholecystectomy or medical treatment or
emergency percutaneous transhepatic cholecystostomy.
Results
In two years, 216 patients were admitted to the
emergency department with acute cholecystitis. Among
these patients, percutaneus cholecystostomy was
performed in 34 patients; others treated by medical or
laparoscopic cholecystectomy. Mean age of the patients
in cholecystostomy group was 71.4 years and they had
high risk of mortality in case of emergency surgery.
Patients who were performed cholecystostomy were
dramatically get well about 12 hours after the operation.
Patients were discharged after medical treatment with
cholecystostomy catheters. Hundred and two patients
performed laparoscopic cholecystectomy. Eighty patients
were admitted with medical treatment because these
patients had been 72 hours from the onset of symptoms.
Conclusion
As a result, emergency transhepatic
cholecystostomy should be considered as a treatment
option in high risk surgical patients with acute
cholecystitis.

AIM: In this study, we planned to describe the treatment
of acute cholecystitis by the “percutaneus
cholecystostomy” in patients with high risk for
emergency surgery.
METHODS: Our study was carried out in Trakya
University Medical Faculty General Surgery Department
during the 2 years period between January 2016 and
January 2018. Demographic characteristics, pathologic
findings, duration of hospital stay, and treatment
procedures were evaluated retrospectively from files of
the patients who applied to our emergency department
with acute cholecystitis. Patients diagnosed with acute
cholecystitis were treated with one of the following:
emergency laparoscopic cholecystectomy or medical
treatment or emergency percutaneous transhepatic
cholecystostomy.
RESULTS: In two years, 216 patients were admitted to the
emergency department with acute cholecystitis. Among
these patients, percutaneus cholecystostomy was
performed in 34 patients; others treated by medical or
laparoscopic cholecystectomy. Mean age of the patients in
cholecystostomy group was 71.4 years and they had high
risk of mortality in case of emergency surgery. As a result,
emergency transhepatic cholecystostomy should be
considered as a treatment option in high risk surgical
[Abstract:0545]
patients with acute cholecystitis.
Keywords: acute, cholecystitis, cholecystostomy
Trakya Üniversitesi Sağlık Personelinin Sigara İçme
Introduction
Sıklığı ve İlişkili Faktörler
Acute calculous cholecystitis, is inflammation of
Bilkay Serez, Celal Karlıkaya
the gallbladder, which is caused by the obstruction of
Trakya Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
gallstones in the Hartmann pouch or gallbladder neck or Edirne
cystic duct. Acute cholecystitis is mostly seen between
AMAÇ: Bu çalışmada sağlık çalışanlarında tütün
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kullanımı prevelansını, tütün konusunda bilgi, tutum ve
davranışlarını, kullananlarda bağımlılık düzeylerini,
bırakma oranlarını ve ilişkili faktörleri öğrenmek
hedeflendi.
YÖNTEM: Çalışma grubumuz 2012 yılının ikinci
yarısında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde aktif
olarak çalışmakta olan 1700 sağlık personelinden oluştu.
1371 (%80.6) (erkek/kadın: 611/760) sağlık çalışanına
kimlik bilgileri gizli kalacak şekilde önceden denenmiş
anket uygulandı. Anket sağlık çalışanlarının demografik
özelliklerini, tütün kullanma durumunu, kullananlarda
bağımlılık durumunu ve bunlarla ilişkili faktörleri
öğrenmeye yönelik sorulardan oluşmaktaydı.
BULGULAR: Çalışmamızın sonucunda sağlık çalışanların
da sigara içme oranı %40.1 (erkeklerde %48.9, kadınlarda
%33), bırakma oranı %13.6 (erkeklerde %16.2, kadınlarda
%11.4) hiç içmeme oranı %46.3 (erkeklerde %34.9,
kadınlarda %55.5) bulundu. Mesleklere göre içme oranları
doktorlarda %29.2 (hergün kullanan %22.2, arasıra
kullanan %6.9), hemşirelerde %37.9 (hergün kullanan
%29.7, arasıra kullanan %8.1), diğer sağlık personelinde
%45.7 (hergün kullanan %39.1, arasıra kullanan %6.5)
saptandı. Mesleklere göre bırakma oranları doktorlarda
%15.3, hemşirelerde % 9.7, diğer sağlık personelinde
%15.3 olarak bulundu. Sağlık çalışanlarında yüksek
bağımlık düzeyi %13.2 (erkeklerde 17.2, kadınlarda %8.3)
olmakla beraber en yüksek bağımlılık oranı doktorlarda
saptandı (%21.1).
SONUÇ: Bu veriler sağlık personelinde tütün
kullanımının büyük sorun olmaya devam ettiğini, ulusal
hedeflere yaklaşılamadığı, daha özgül önlemler alınması
gereğini göstermektedir. Sonuç olarak tütün kontrolünde
sağlık çalışanlarının mücadelesi çok önemlidir. Bunu
başarılı kılmak için sağlık personelinde tütün
kullanımının azaltılması önceliklidir.
Anahtar kelimeler: sağlık personeli, sigara, bağımlılık
durumu

toplumsal mücadelede önderlik kimliği kazanmaları
ancak bu şekilde sağlanır. Rugby
Amaç
Bu çalışmada sağlık çalışanlarında tütün
kullanımı prevalansını, tütün konusunda bilgi, tutum ve
davranışlarını, kullananlarda bağımlılık düzeylerini,
bırakma oranlarını öğrenmek amaçlanmıştır. Ayrıca
sağlık çalışanlarında sigara dışındaki tütün ürünü
kullanımı ile ilgili birçok veri yanında hekimlerin
hastaların sigara sorunlarına yaklaşım ve tutumlarını
öğrenmek hedeflenmiştir. Hastanede sigara içme
yasağına uyum ve bu konuda çalışanların beklentileri
sorgulanırken, sağlık çalışanlarının tütün kontrolü için
çalışmasına engel olan organizasyon, bilgi ve beceri
eksikliklerinin öğrenilmesi ve bu eksikleri gidermek için
yapılacakların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Yöntem
Çalışmamız 2012 yılı ikinci yarısında Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanları arasında
yapıldı. Hastane ve tıp fakültesi özlük işleri bünyesindeki
kayıtlı aktif çalışan 1700 kişi çalışma grubumuzu
oluşturdu. Toplamda 1371 (%80.6) anket
değerlendirmeye alındı. Anket çalışmasına katılan sağlık
çalışanlarının 760’ı kadın, 661’i erkekti.
Bulgular
Ankete katılan sağlık çalışanlarının tümüne
meslek ve cinsiyet ayrımı yapılmadan bakıldığında %40.1
sağlık çalışanının sigara içtiği, %46.3’ünün hiç içmediği,
%13.6’sının bırakmış olduğunu tespit ettik.
Ankete katılan sağlık çalışanlarına genel olarak
bakıldığında %46.3’ünün hiç tütün kullanmadığı,
%33’ünün her gün sigara içtiği, %7’sinin arasıra sigara
içtiği, %2.4’ünün sigarayı bırakalı bir yıldan az olduğu,
%11.1’inin sigarayı bırakalı bir yıldan fazla olduğu
bulundu. Ankete katılan sağlık çalışanlarında mesleklere
göre sigara içme durumlarına bakıldığında doktorların
%55.4’ünün hiç tütün kullanmadığı, %22.2’sinin her gün
sigara içtiği, %6.9’unun arasıra sigara içtiği, %2.3’ünün
Giriş
sigarayı bırakalı bir yıldan az olduğu, %13’ ünün sigarayı
Tütün kullanımı dünyada ve Türkiye’de
bırakalı bir yıldan fazla olduğu görüldü. Hemşirelerin ise
önlenebilir sağlık sorunlarının en önemli sebeplerinden
%52.3’ünün hiç tütün kullanmadığını, %29.7’sinin her
biridir. Öngörüler sigaraya bağlı ölümlerin 2030 yılında
gün sigara içtiğini, %8.1’inin arasıra sigara içtiğini,
yıllık 8 milyon kişinin üzerinde olacağını göstermektedir. %2.1’inin sigarayı bırakalı bir yıldan az olduğunu,
Tütün kullanımı birçok kanser etiyolojisinde rol aldığı
%7.6’sının sigarayı bırakalı bir yıldan fazla olduğunu
gibi, kronik ve akut birçok hastalığa sebep olur. Tüm bu
gördük. Teknisyen, laborant, hizmetli ve idari çalışanların
sağlık sorunlarının yanında ücret kaybı, azalan verimlilik, oluşturduğu diğer sağlık çalışanları grubunun %39’unun
sağlık giderlerinin artışı kişiden başlayarak önce aile,
hiç tütün kullanmadığı, %39.1’inin her gün sigara içtiği,
sonra toplum ve ülke sağlığını nihayetinde ülke
%6.5’inin arasıra sigara içtiği, %2.7’ünün sigarayı bırakalı
ekonomisini de bozmaktadır. Buna rağmen gelişmekte
bir yıldan az olduğu, %12.5’ inin sigarayı bırakalı bir
olan ülkelerde tütün kullanımı nüfus artışı ve tütün
yıldan fazla olduğu saptandı. Meslek belirtmeyen sağlık
pazarlama çabaları nedeniyle giderek artmaktadır .
çalışanlarının ise %15.6’sının hiç tütün kullanmadığı,
Küresel düzeydeki tütün salgınının önlenmesinde %71.8’inin her gün sigara içtiği, %6.2’sinin arasıra sigara
ve tütün kontrolünün sağlanmasında tütün kullanımı ve
içtiği, %6.2’ sinin sigarayı bırakalı bir yıldan fazla olduğu
yol açtığı sonuçların sağlık çalışanları tarafından
görüldü.
özümsenmesi önemlidir. Sağlık çalışanlarının tütün
Öğretim üyelerinin %18.8’inin aktif sigara içicisi
kullanımı açısından rol model kimliği, meslek kimliği,
olduğu, %31.9’unun sigara kullanmış fakat bırakmış
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olduğu, %49.1’ininde hiç tütün kullanmadığı gösterildi.
Sigara içen öğretim üyelerinin yaş ortalaması 45.9,
bırakmış olanların yaş ortalaması 47.2, hiç sigara içmemiş
öğretim üyelerinin yaş ortalaması ise 43.1 olarak saptandı.
Meslek gruplarına göre bağımlılık durumları daha
ayrıntılı incelendiğinde, sigara içen asistan ve uzmanların
%45.9’u çok düşük, %9.5’i çok yüksek bağımlı saptandı.
Öğretim üyelerinde bağımlılık durumuna bakıldığında
%61.9’u çok düşük, %9.5’i çok yüksek bağımlı bulundu.
Hemşirelerin %68.4’ü çok düşük bağımlı iken %1.5’i çok
yüksek bağımlı olarak saptandı. Diğer sağlık
çalışanlarının %58’i çok düşük, %2.2’si çok yüksek
bağımlı içici olarak bulundu. Yüksek bağımlılık oranının
en fazla olduğu sağlık çalışanları asistanlar, uzmanlar ve
öğretim üyeleriydi.
Sonuç
Çalışmamızda Tıp Fakültesi sağlık personelinin
tütün kullanım prevalansını, tütün konusunda bilgi,
tutum ve davranışlarını, kullananlarda bağımlılık
düzeylerini, bırakma oranlarını öğrenmek hedeflenmişti
ve şu sonuçlar elde edildi:
1.
Tıp fakültesi sağlık personelinde sigara kullanma
oranı %40.1’dir. Erkeklerde içme oranları ve bırakma
oranları kadınlardan fazladır.
2.
Doktorların yaklaşık 1/3’ü sigara kullanmaktadır
(%29.2). Erkek doktorlar kadın doktorlardan daha yüksek
içme ve bırakma oranına sahiptir. Hemşirelerde içme
oranı (%37.9) doktorlardan fazla, bırakma oranı hem
doktorlardan hem de diğer tüm personelden azdır. Diğer
sağlık personeli doktor ve hemşirelerden çok daha yüksek
içme oranına sahiptir (%45.7). Özellikle doktor ve hemşire
dışı sağlık çalışanları için tütün eğitiminin bilinçlendirme
çabalarının gerekli olduğu kanaatindeyiz.
3.
En yüksek içme oranlarına acil personeli, idari
personel ve yoğun bakım personelinin sahip olduğunu
saptadık. Kapalı alanlarda çalışan kişilerin sigaraya
yöneliminin önüne geçecek düzenlemelerin olumlu
olacağı kanaatindeyiz.
4.
Sağlık çalışanlarında ilkokul ve ortaokul mezunu
olan popülasyonun yarısından fazlasının sigara
kullanıcısı olması (%55.6 ve %65.8) eğitim durumunun
tütün kullanımı arsındaki ilişkiyi göstermekle beraber
tütün eğitiminin bu konuda faydalı olduğunu
düşünmekteyiz.
5.
Sağlık çalışanları arasında tütün kullanımında en
yüksek bağımlılık oranının doktorlarda olduğunu ve
özellikle asistan ve uzmanların daha yüksek bir orana
sahip olduğunu saptadık. Tütün bilgisine sahip kişilerin
sigara içmesine devam etmesinde bağımlılığın risk
olduğunu ve bu popülasyonda sigara mücadelesinde
bağımlılığın çözülmesine yönelik girişimlerle başarılı
olacağını düşünmekteyiz.
6.
Kadınların günlük sigara tüketimlerinin az ve
bağımlılık oranlarının düşük olması kadınlara yönelik
bıraktırma girişimlerinin özellikle doğurganlık çağındaki

kadınlarda çok etkili ve başarılı sonuçlar verebileceği
kanaatindeyiz.
7.
Doktor poliklinik hizmetlerinde tütün
sorgulamasının başvuruların yaklaşık yarısına yapıldığı
(%52.5) ve bırakma öğüdünün bu oranın altında
olduğunu saptadık.Tütün kontrolünde önderlik rolü
üstlenen doktorlarca 5Ö prensibini güncel hizmetlerinde
daha yaygın biçimde uygulamaları gerektiği
kanaatindeyiz.
8.
Çalışmamızda nargile kullanımının yaygın
olduğunu saptadık özellikle sigara dışı tütün kullanımı
olarak nargilenin de sağlık personeli ve gençler arasında
önlem alınması gereken bir durum olduğu kanaatindeyiz.
9.
Tütün içme yasağına rağmen kapalı alanlarda
halen sigara içilmesi özellikle içmeyen sağlık personelinin
pasif dumana maruz kalması bu konuda gerekli
girişimlerin, denetim ve düzenlemelerin daha agresif
yapılmasını gerektirdiğini düşünmekteyiz. Ayrıca
herkesin ortak kullanım alanı olan hastane kapı
girişlerinin sigara kullananlar tarafından sigara içme yeri
olarak kullanılması pasif maruziyeti arttırmakta ve
solunan hava kalitesini geçiş alanlarında bozmaktadır.
Kapı önlerindeki içme alanlarının engellenmesi için idari
düzenlemeler gerektiği kanaatindeyiz.
10.
Sağlık çalışanlarının çoğunun Tütün Kontrolü
Ulusal Programı’ndan haberdar olmaması sağlık
çalışanlarının tütün kontrolü ile ilgili mevzuat konusunda
bilgi eksikliğini gösterir. Sağlık çalışanlarının tütün
kontrolü ile ilgili her türlü yasal durumdan haberdar
olması için düzenlemelerin yapılmasının gerektiği
kanatindeyiz.
[Abstract:0549]
Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Rol-Kimlik AlgılarıFenomenolojik Bir Araştırma
Sinem Salar
Bağımsız Araştırmacı
AMAÇ: Engelli bir çocuğa bakım vermek, bir anne için
tipik gelişim gösteren bir çocuğa bakmaktan çok daha
fazla rol talebi gerektirir. Engelli çocukların anneleri
genellikle sağlık bakımı verme ve savunucuk gibi ek
rolleri üstlenirler. Çoklu görevler, aşırı rol yüküne yol
açabilmekte, annenin sağlığını ve yaşam kalitesini
etkileyebilmektedir. Çalışmanın amacı, engelli çocuğu
olan annelerin rol-kimlik algıları ile ilgili ayrıntılı
tanımlayıcı bilgi sağlamaktır.
YÖNTEM: Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden
fenomenolojik desen kullanıldı. Çalışmaya Ankara ilinde
bir özel eğitim kurumuna devam eden engelli çocuğu
olan 13 anne, amaçlı örneklem yoluyla dahil edildi.
Gönüllülük prensibine göre çalışmaya katılmayı kabul
eden tüm katılımcılardan yazılı onam alındı. Veri toplama
aracı olarak, sosyo-demografik bilgi formu ve rol teorileri
kapsamında literatür taramasından yola çıkılarak
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oluşturulmuş 9 soruluk yarı-yapılandırılmış görüşme
formu kullanıldı. Sorularda rol tanımı, rol yükü,
motivasyon kaynakları, yeterlilik hissi, kontrol hissi, rol
çeşitliliği, rol uyumu/çatışması ve gelecek için hedeflenen
roller sorgulandı.
BULGULAR: Niteliksel analiz sonucunda 7 tema ortaya
koyuldu; 1) annelik: zamanın yetmediği ağır bir yük, 2)
motivasyon ve yeterlilik: çocuğumun gülümsemesi ve
ilerlemesi, 3) kontrol bende ama keşke paylaşsam, 4)
annelik dışında rol belirsizliği, 5) rol içi çatışma: diğer
çocuğun da annesi olmak, 6) rol ve çevre, 7) aktivite-rol
dengesizliği: bireysel hedefsizlik.
SONUÇ: Çalışmamızdan elde edilen bulgular
doğrultusunda, engelli çocuk annelerine yönelik zaman
yönetimi, stres yönetimi, rutinin ve alışkanlıkların
organizasyonu ve aktivite-rol dengesi konularında
yapılacak müdahalelere ihtiyaç olduğu ortaya
koyulmuştur. Aynı zamanda, engelli çocukların
rehabilitasyonunda çalışan meslek elemanlarının,
annelerin rol-kimlik problemlerine yönelik
farkındalıklarının arttırılmasının önemli olduğu
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: annelik, engelli çocuk, rol

katılımcılar evliydi. Çocukların tanıları serebral palsi
(n=9) ve hidrosefali (n=4), yaş ortalamaları 4,11±2,4 yıl (19 yıl) idi.
Sonuçlar
Niteliksel analiz sonucunda 7 tema ortaya
koyuldu;
Tema 1) Annelik: zamanın yetmediği ağır bir yük
Rol tanımının içerik analizinde genel olarak
olumlu ve olumsuz ifadelerin birlikte yer aldığı
görülmektedir (n=10). Bununla birlikte, en sık ifade edilen
kelime “zorluk”tur. Bir katılımcının annelik tanımı şu
şekildedir;
“Annelik, önceden hiç böyle düşünmezdim aklıma
gelmezdi anneliğin bu kadar zor olacağını... Hele böyle bir
çocuk olduğu zaman daha zor.” (K-12).
Rol yükü ile ilgili ifadeler analiz edildiğinde;
ağırlıklı olarak anneliğin zamanın yetmediği,
yetişilemeyen bir görev olduğu ifade edilmektedir (n=9).
Bu zorluklar daha çok; çoklu görevler ile kendine bakım
ve serbest zaman aktivitelerine zaman kalmaması
şeklinde ifade edilmektedir. Rol yükü ile ilgili ifadeler,
özellikle ev kadını olma rolünün kişiler için
yükümlülükleriyle birlikte rol çatışmasına da işaret
etmektedir;
Giriş
“İşlere yetişmekte zaten büyük bir karmaşa
Engelli bir çocuğa bakım vermek, bir anne için
yaşıyorum, hani çocukların ihtiyaçlarına yetişemiyorum,
sağlıklı bir çocuğa bakmaktan çok daha fazla rol talebi
bölemiyorum kendimi hani ona yetişsem orada başka bir iş
gerektirir. Aileler bir yandan çocuklarının sorunlarıyla
kalıyor. Bunun yemeği var, çamaşırıydı, bunun bulaşığıydı,
uğraşırken, bir yandan da toplumun kendilerinden
onun ilgisiydi, ben kendime zaman bile ayıramıyorum.
beklediği diğer görevleri yerine getirmek için çabalarlar.
Unutuyorum, aynaya bakmadığım günler oluyor çoğu zaman
Çoklu görevler ve aktivite-rol dengesizliği, annenin
…Yani böyle yemek yapmaya ayarlanmış bi robot gibi
sağlığı ve yaşam kalitesini etkileyebilmektedir.
hissediyorum kendimi” (K-3).
Engelli çocuk annelerinin yaşadığı zorluklara ve
Tema 2) Motivasyon ve öz-yeterlilik: çocuğumun
psikolojik problemlere yönelik tanımlayıcı çalışmalar
gülümsemesi ve ilerlemesi
bulunmaktadır. Bununla birlikte literatürde, engelli çocuk
Annelik rolü ile ilgili motivasyon kaynakları
sahibi olan annelerin yaşam deneyimlerinin rol olgusu
incelendiğinde, katılımcılar için çocuğunun mutlu olması,
kapsamında incelendiği çalışmalar kısıtlıdır. Çalışmanın alınan tedaviler sonucunda gelişme kaydetmesi, hatta
amacı, engelli çocuğu olan annelerin, annelik ve diğer
bazı kişiler için çocuğunun yaşamaya devam etmesi, güç
roller kapsamında rol-kimlik algıları ile ilgili ayrıntılı
ve moral kaynakları olarak görülmektedir;
tanımlayıcı bilgi sağlamaktır.
“Gülümsemesi, ilerlemesi, nasıl deyim hayata bağlıyor
Yöntem
derler ya aynen öyle” (K-4).
Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden
“… sıradan ailelerin çocuğu şunu aldı şurdan şuraya
fenomenolojik desen kullanıldı. Çalışmaya Ankara ilinde koydu deyip geçtiği şey bizde büyük sevinç patlamalarına yol
bir özel eğitim kurumuna devam eden engelli çocuğu
açıyor” (K-11).
olan 13 anne, amaçlı örneklem yoluyla dahil edildi. Tüm
Annelik rolü hakkında yeterlilik duygusu ile ilgili
katılımcılardan yazılı onam ve teyp kaydı için izin alındı. ifadeler incelendiğinde, katılımcıların çoğunun
Veri toplama aracı olarak, sosyo-demografik bilgi formu
kendilerini yetersiz (n=7) ya da bazen yetersiz (n=4)
ve rol teorileri kapsamında literatür taramasından yola
hissettikleri görülmektedir. Annelerin yeterlilik
çıkılarak oluşturulmuş 9 soruluk yarı-yapılandırılmış
duygusuyla ilgili çoğu ifade sağlık bakımını yürütebilmek
görüşme formu kullanıldı. Sorularda rol tanımı, rol yükü, (n=10) ile ilgiliydi. Yeterlilik duygusu, ağırlıklı olarak ev
motivasyon kaynakları, yeterlilik hissi, kontrol hissi, rol
programlarını yapıp ya da özel eğitimlere götürüp
çeşitliliği, rol uyumu/çatışması ve gelecek için hedeflenen çocuğun ilerlemesine katkı verdiği ölçüde yeterli, yani
roller sorgulandı.
sağlık bakımına endeksli görünmektedir;
Annelerin yaş ortalaması 33,07±6,4 yıl (23-44 yıl)
“Yetersiz görüyorum. Hepsine yetişemiyorum çünkü.
idi. Tüm katılımcılar çalışmadıklarını ve iş aramadıklarını Bi taraftan bir şeyleri yaptırabilirsem mesela fizikle alakalı,
belittiler. Boşanmış olan bir kişi dışında (K-2), diğer
birçok şeysini yaptıramıyorum, kalıyor” (K-9).
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Tema 3) Kontrol bende ama keşke paylaşsam
Katılımcıların tamamına yakınının (n=11)
annelikle ilgili kontrol ve seçim hakkına sahip olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte bazı katılımcıların bu
duyguyu sorumluluk olarak düşündükleri ve paylaşmak
istedikleri görülmektedir;
“kontrol genelde bende, ama fazla kontrolün bende
olmasını da istemiyorum, o kontroller bendeyken çocukların
kontrolü de bende oluyor, bütünüyle bende. Ama o bütünü ben
biraz bölmek istiyorum birazcık kaysın o tarafa” (K-3)
Tema 4) Annelik dışında rol belirsizliği
Katılımcıların tamamı annelikle ilgili rol tanımı ve
rol taleplerini ifade etmiş ve aidiyet duygusu
belirtmişlerdir. Annelik dışındaki rolleri sorgulandığında
5 kişi kendini evlat-kardeş, 4’er kişi eş ve hobi sahibi
olarak nitelendirmiştir. Belirtilen rollerde ise zayıf aidiyet
duygusu göze çarpmaktadır. Rol tekliği söz konusudur ve
diğer roller belirsizleşmektedir;
“İnsanın gözü başkasını da görmüyor yani anne,
baba, eş hiç kimse. Yani o olduktan sonra, o dünyaya geldikten
sonra bütün her şey bitiyor. Sadece o, onun dışında her yer
simsiyah, karanlık, insan görmüyor başkasını…” (K-8)
Tema 5) Rol içi çatışma: diğer çocuğun da annesi olmak
Birden fazla çocuğu olan katılımcılar için annelik
rolünün engelli ve herhangi bir sağlık problemi olmayan
diğer çocuklar arasında bölündüğü ve bir anlamda rol içi
çatışma yaşadıkları görülmektedir.
“Kızımın (özel eğitim) saatleriyle onların okul saatleri
çarpışıyor mecbur bunu seçmek zorundayım onlar da hep sorun
yapıyor hiç beni götürmüyon getirmiyon hep onu götürüyon,
ne zamana kadar hastaneye gidecen falan deyince ben çok
üzülüyorum” (K-1)
“…diğerine de yetemeyeceğim kaygısı yaşıyorum” (K3)
Tema 6) Rol ve çevre
Katılımcılardan 7’si ailesinden, 4’ü eşinden 1’i ise
arkadaşından olumlu sosyal destek aldıklarını
belirtmişlerdir. Bununla birlikte bazı katılımcıların sosyal
çevreden gelen destek taleplerine bir ölçüde güvensizlik
nedeniyle kapalı oldukları görülmektedir;
“Yani insanın kendi verdiği gibi, kendi ilgilendiği gibi
olmuyor, gözün arkada kalıyor her şekilde” (K-1)
Tema 7) Aktivite-rol dengesizliği: bireysel hedefsizlik
Gelecekteki rol hedefleri sorgulandığında
katılımcıların 8’i kendisine dair bir hedefi olmadığını
belirtmişlerdir. 3 kişi çocuğu iyileşince çalışmak, 2 kişi ise
yeniden anne olmak istediklerini ifade etmiştir.
“İyileşmesi… Kendim adıma pek hedeflediğim bir şey
yok bi yön yok” (K-2)
“herhangi bir cevap bulamıyorum, geleceğe dair parlak
ya da karanlık ne olumlu ne olumsuz bir beklenti içerisinde
değilim (K-7).
“Sadece hayatı belli bir zamandan sonra artık yaşamak
istiyorum. Sanki şu anda yaşamıyor gibi hissediyorum
kendimi” (K-3).
Tartışma

Çalışmamızdan elde edilen bulgular
doğrultusunda, engelli çocuk annelerine yönelik zaman
yönetimi, stres yönetimi, rutinin ve alışkanlıkların
organizasyonu ve aktivite-rol dengesi konularında
yapılacak müdahalelere ihtiyaç olduğu ortaya
koyulmuştur.
Temaların çoğunda rol yükü, rol çatışmaları ve aktiviterol yetersizliğiyle ilgili olarak zaman kavramı öne
çıkmaktadır. Ancak çalışmamızın bulguları, annelik rolü
dışında bireysel hedefsizliğin de önemli bir faktör
olduğunu ve sadece zaman yönetimi çalışmalarının
yetersiz gelebileceğini, kişinin şu anda ve gelecekte
kendine dair hedeflediklerinin araştırılması ve
motivasyonal faktörlerin incelenmesi gerektiğini
düşündürmektedir.
Kaynaklar
1.Donovan JM, VanLeit BJ, Crowe TK, Keefe EB. (2005).
Occupational goals of mothers of children with
disabilities: Influence of temporal, social, and emotional
contexts. American Journal of Occupational Therapy, 59,
249–261.
2.Türk AB, Bumin G. (2015). Engelli Cocuğa Sahip
Annelerde Zaman Yonetimi Eğitiminin Aktivite
Performansı, Depresyon, Yaşam Kalitesi ve Stresle Başa
Cıkma Uzerine Etkisi: Pilot Calışma. Ergoterapi ve
Rehabilitasyon Dergisi, 3(1) 2015, 13-20.
[Abstract:0550]
Semptomatik karotis arter stenozu olan hastalara
uygulanan karotis stentleme işleminin erken dönem
sonuçları
Osman Kula
Trakya Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Edirne
--NO FULLTEXT AVAILABLE-AMAÇ: İskemik inme dünyada ölüm ve kalıcı
özürlülüğün önemli bir nedenidir. İskemik inme
etyolojisinde karotis arter stenozu ilk sıralarda yer
almaktadır. Özellikle semptomatik hastalarda erken
dönemde majör stroke geçirme riski yüksektir.
Çalışmamızda semptomatik karotis arter stenozu olan
hastalara uygulanan karotis arter stentleme işleminin
erken dönem sonuçlarının değerlendirilmesini hedefledik.
YÖNTEM: Bu çalışmaya Ocak-Aralık 2017 tarihleri
arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesine
başvuran, son 6 ay içerisinde geçici iskemik atak ya da
minör stroke hikayesi olan 65 yaş üstünde 29 hasta dahil
edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların BT
Anjiografisi yapılmış olup karotis arter stenozunun
derecesi hesaplanmış ve plak morfolojisi
değerlendirilmiştir. Preoperatif prosedürleri takiben tüm
hastalara karotis arter stentleme işlemi yapılmış ve işlem
sonrası hastalar 1 ay boyunca klinik olarak takip
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edilmiştir.
BULGULAR: Hastaların 23’ü (%79) erkek, 6’sı (%21)
kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 71.1 idi. Hastaların
20’si (%69) minör stroke, 9’u (%31) geçici iskemik ataktı.
Hastaların 5’inde (%17) işlem sırasında geçici
hipotansiyon 1 hastada ise işlemi takip eden 1 hafta
boyunca hipotansiyon gözlendi. Bir hastada işlem sonrası
minör stroke izlendi.
SONUÇ: İskemik inme ölüm ve kalıcı özürlülük oranları
nedeniyle ciddi bir halk sağlığı problemidir. Karotis arter
stenozuna yönelik yapılan tedavilerle bu oranlar belirgin
olarak azaltılabilmektedir. Bu nedenle anlamlı karotis
arter stenozu olan hastalarda karotis stentleme işlemi
öncelikli olarak yapılması gereken tedavi seçeneklerinden
biridir.
Anahtar kelimeler: iskemik inme, karotis stentleme,
karotis stenozu

medical process and determine medical concepts
correctly.
CONCLUSION: The use of science fiction as a
pedagogical tool, allow students imagination and
‘thought experiments’ to create a virtual learning
environment that is safe and practical; yet still engaging
and reasonably authentic, even though it is entirely
fictional.
Keywords: education, fiction movies, science

[Abstract:0553]

GİRİŞ: Çalışmanın amacı, klinik bakımından aile
hekimlerine başvuru nedeni olabilecek özellikleri olan
NBH’a dikkat çekmektir.
YÖNTEM: Geriye dönük olgu seri çalışması
BULGULAR: Kliniğimizde son 1 yıl içinde NBH tanısı
alan 26 hasta tespit edildi. Bu hastaların 14 ü erkek, 12’si
kadın idi. Erkekler için yaş ortalaması 66,7 (±11,9); iken
kadınlar için 65,3 (±9,05) idi. 26 hastanın 20’sinde yürüme
bozukluğu (%76), 8’inde idrar kaçırma (%30), 10’unda ise
unutkanlık (%38) vardır. 3 hastada klinik triad varken,
tüm hastaların sadece 2’sinde nörolojik bulgu tespit
edildi.
TARTIŞMA: NBH karakteristik bir klinik triadı sahip iken
hastaların çok azında bu triad bulunur. En sık ve en erken
görülen bulgu yürüme bozukluğudur. Bu bakımdan
yürüme bozukluğu başlıca hekime başvuru nedenidir.
Yürüme bozukluğunun karakteristik bir özelliği
olmamakla birlikte hastalar genelde merdiven inip
çıkarken zorlandıklarını ifade ederler. Kısa adımlar ile
sendeleyerek yürürler ve sık sık düşme başlı başına
hekime başvuru nedeni olabilir. Bunun yanında konuşma
bozukluğundan baş ağrısına kadar pek çok neden ile
hastalar hekime başvurabilir. Yapılan bir çalışmada
hastaların %48’inde yürüme bozukluğu, %26 sında
unutkanlık ve %17’sinde idrar kaçırma olduğu tespit
edilmiştir. Genel olarak bu yakınmalara eşlik eden
nörolojik bulgu saptanmaz.
SONUÇ: Normal basınçlı hidrosefalide hastalarda sıklıkla
nörolojik bulgu saptanmadığından yürüme bozukluğu ile
başvuran bir hastada organik patoloji düşünülmeyebilir.
Özellikle hastaların ileri yaş grubundan olması, klinik
tirattaki yakınmaların yaşlılığa bağlı olduğu düşünülerek
gözden kaçmasına neden olur. Bu bakımdan NBH aile
hekimliği pratiğinde her zaman akılda tutulması gereken
bir hastalıktır.
Anahtar Kelimeler: normal basınçlı hidrosefali, yürüme
bozukluğu, idrar kaçırma, unutkanlık

Science Fiction Movies as a Tool for Medical Education
Kurtuluş Öngel , Utku Eser , Giray Kolcu
İzmir Katip Celebi University, Department of Family
Medicine, İzmir, Turkey
Usak University, Department of Family Medicine, İzmir,
Turkey
Suleyman Demirel University, Department of Family
Medicine, İzmir, Turkey
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--NO FULLTEXT AVAILABLE—
AIM: Current trends in medical education emphasize the
importance of using a hands on or inquiry based
approach. Unfortunatelly; this is not always possible or
desirable in a literal sense given the practical limitations
of the average classroom. In this study; it was aimed to
give an example for this issue.
MATERIAL-METHODS: To help us understand negative
and positive influences of science fiction, we conducted a
study that showed the effects of a science fiction movie
among participating medical students’ conceptions of
selected scientific phenomena. Sample consisting of
undergraduate medical education students from one of
the universities in Turkey (n:32). Movie selected for the
study include diverse blend of science concepts,
portrayed with varying degrees of scientific accurancy.
After viewing the movies; students were asked to fill out
a questionnaire, consist of fifteen Likert style questions.
We used a grounded exploratory approach in data
analysis and looked for emerging patterns.
RESULTS: A total score was calculated for each of the
participants. T-test analyses conducted, determined
potential differences at the survey item level. The level of
interest to science fiction movies was found significant
(p<0.05). The more interested students were in science
fiction movies, the more they seem to understand the

[Abstract:0555]
Normal basınçlı hidrosefali aile hekimlerine başvuru
nedeni olabilir
Emre Delen
Trakya Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim
Dalı, EDİRNE

288

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
Aim
Normal pressure hydrocephalus (NPH) is a brain
disorder that disproportionately affects seniors. It is first
reported by Adams and Hakim in 1965. NPH
is characterized by the triad of neurologic symptoms
which are difficulty walking, urinary incontinence and
dementia. The radiographic features of NPH is an
enlargement of the cerebral ventricles. The diagnosis of
NPH depends on symptom profile and the presence of
radiographic features. On the other hand, triad of
neurologic symptoms not occurred in most cases of NPH
simultaneously. In addition, symptoms of NPH may
mimic Alzheimer’s disease, other dementias, or even the
aging process. As a result, tha diagnosis of NPH can
easily be underestimated. Most important point in the
diagnosis of NPH is early detection. Because NPH is a
condition with highly successful surgical treatment
options when caught early. The emphasis here is normal
pressure hydrocephalus should be suspected in all cases
admitted to the family medicine center with difficulty
walking, urinary incontinence and dementia especially
seniors.
Methods
The data of 26 patients, who were operated for
NPH between 2016 and 2017, were reviewed
retrospectively.
Results
53,8% (n=14) of 26 cases were males and 46,2 %
(n=12) were females. The mean age were 66,7±11,9 and
65,3±9,05, respectivley. I detected that 20 of 26 patients
had gait disturbance (%76), 8 had urinary incontinence
(%30), and 10 had dementia (%38). Only 3 of 26 patients
(%11) had triad of neurologic symptoms.
Conclusion
In the family medicine center, NPH may not be
detected unless it is taken into consideration. It is
important to share with family medicine that three
neurologic symptoms not occurred in most cases of NPH
simultaneously and symptoms of NPH may mimic other
dementias and the aging process.
Keywords: normal pressure hydrocephalus, difficulty
walking, urinary incontinence, dementia
[Abstract:0557]
The relationship between serum asymmetric
dimethylarginine levels and cardiovascular risk factors
in children with nephrotic syndrome
Bağdagül Aksu , Sevinc Emre , Alev Yilmaz , Zeynep
Nagehan Yuruk Yildirim , Umıt Dilber Mutlu Demirel ,
Oguz Bulent Erol , Cemile Pehlivanoglu
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Nefroloji
Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Radyoloji
Bilim Dalı
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AIM: Nephrotic syndrome is a frequent disease during
childhood characterized by proteinuria, edema and
hypoalbuminemia. Serum asymmetric dimethylarginine
(ADMA) inhibits vascular NO production and may be an
independent risk factor for coronary heart disease. The
aim of this study was to investigate the relationship
between ADMA and subclinical atherosclerosis and
atherosclerotic risk factors in children with nephrotic
syndrome.
METHODS: Forty-one children with nephrotic syndrome
and 33 healthy children were included in the study.
Patients’ demographic and anthropometric
characteristics, biochemical tests, serum homocysteine,
serum ADMA and ultrasonographic measurement of
carotid intima-media thickness (CIMT) were assessed.
The patients were divided into three groups: group 1,
steroid-free remission; group 2, steroid-induced
remission, still on steroid therapy; and group 3, active
proteinuria.
RESULTS: The patient and control groups were similar in
terms of age, sex, weight, height, BMI, and systolic blood
pressure (p>0.05). Diastolic blood pressure were
significantly higher in children with nephrosis than in
controls. There were no significant differences in ADMA
levels between the patients and those in the control group
(0,197±0,218 umol/L ve 0.178±0.106 umol/L). Serum
homocysteine and CIMT measurements were not
different between the two groups (p>0.05). There was a
positive correlation between diastolic blood pressure and
CIMT measurement in patients with nephrotic syndrome.
In addition, a positive correlation was shown between
serum levels of ADMA and serum total cholesterol and
LDL cholesterol in group 3.
CONCLUSION: In children with INS did not show signs
of endothelial damage assessed by ADMA and CIMT.
This may be due to short duration of the nephrotic state.
Keywords: Nephrotic syndrome, children, atherosclerosis,
ADMA, carotid intima-media thickness
Introduction
Idiopathic nephrotic syndrome (INS) is a frequent
disease during childhood characterized by proteinuria,
edema and hypoalbuminemia. The aim of this study was
to investigate the relationship between ADMA and CIMT
as an indicator of subclinical atherosclerosis and also
atherosclerotic risk factors in children with INS.
Material-methods: Forty-one children with nephrotic
syndrome and 33 healthy children were included in the
study. Patients’ demographic and anthropometric
characteristics, biochemical tests, serum homocysteine,
serum ADMA and ultrasonographic measurement of
carotid intima-media thickness (CIMT) were assessed.
The patients were divided into three groups: group 1,
steroid-free remission; group 2, steroid-induced
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remission, still on steroid therapy; and group 3, active
proteinuria.
Results
The patient and control groups were similar in
terms of age, sex, weight, height, BMI, and systolic blood
pressure (p>0.05). Diastolic blood pressure were
significantly higher in children with nephrosis than in
controls. There were no significant differences in ADMA
levels between the patients and those in the control group
(0,197±0,218 umol/L ve 0.178±0.106 umol/L). Serum
homocysteine and CIMT measurements were not
different between the two groups (p>0.05). There was a
positive correlation between diastolic blood pressure and
CIMT measurement in patients with nephrotic syndrome.
In addition, a positive correlation was shown between
serum levels of ADMA and serum total cholesterol and
LDL cholesterol in group 3.
Table 1. Clinical and Laboratory Characteristics of the
Patients and Controls
Patients
Controls
p
(n=41)
(n=33)
Clinical
parameters
8
10
0.146
Age, years
(9.2±4.2)
(10.3±3.2)
Sex, male/female
25/16
17/16
0.414
(n)
Body mass index,
18.8
17.8
0.294
kg/m²
(19.4±4.3)
(17.9±2.9)
Systolic blood
106
106
0.331
pressure, mm Hg
Diastolic blood
65.4±6.5
61.6±7.0
0.018
pressure, mm Hg
Laboratory
158
143
parameters
(195.1±102. (146.6±24.4) 0.019
Total cholesterol,
2)
mg/dL
LDL-cholesterol,
90.0
75.4
0.062
mg/dL
109.5±76.2
80.2±23.2
HDL-cholesterol,
54.0
50.0
0.333
mg/dL
59.4±20.9
52.3±12.0
Triglycerides,
90.0
64.0
0.004
mg/dL
130.9±173.2
70.9±27.2
Homocysteine,
7.8
9.8
0.052
hmol/L
9.2±4.0
10.2±3.4
ADMA, µmol/L
0.122
0.159
0.358
0.197±0.218 0.178±0.106
CIMT, mm
0.45
0.50
0.698
0.48±0.06
0.48±0.07
Discussion
Endothelial dysfunction and increase of IMT are
the most important changes in early-stage subclinical
atherosclerotic disease. ADMA, an endogenous inhibitor
of NOS, was found to be correlated with endothelial

dysfunction and proteinuria in patients with chronic renal
disease (1,2). Klekot et al. (3) showed that serum ADMA
levels were not different in remission from the active
phase of INS.
CIMT was increased in the majority of children who were
currently being treated for steroid-resistant nephrotic
syndrome (SRNS) and steroid-dependent nephrotic
syndrome (SDNS)(4-6). The majority of our patients had
steroid-sensitive nephrotic syndrome (SSNS) and they
were in remission, as with another study that found IMT
normal (7-9). It has been reported that there is no
increased risk for cardiovascular disease in young adults
with relapsing childhood SSNS (10). Supporting this
study, our findings suggest that serum ADMA levels are
not a useful marker to indicate endothelial dysfunction in
children with INS. These results should be interpreted
while considering that the majority of our patients was
steroid sensitive and in remission at the time of study.
In conclusion, regression of proteinuria, recovery of the
lipid metabolism, and cessation of steroid therapy may
result in the elimination of risk factors and remission of
early atherosclerotic changes in SSNS. Dyslipidemia and
BP should be closely monitored in patients with SDNS
and SRNS.
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hastalar daha fazla sayıda defekasyona çıkmakta ve ağrı
kontrolü daha iyi olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: anal fissür, hemoroid, medikal tedavi
Giriş

Aile hekimleri ve Genel cerrahi tarafından
polikliniklerde çok sık karşılaşılan hemoroid ve anal
fissürün medikal tedavisinde kullanılan fitil ve kremlerin
hasta semptomlarında düzelmeye ne derecede etkileri
olduğunu araştırıldı. Rektal fitiller anüsten rektuma
yerleşmekte, bir miktar çözünmekte ve erimekte fakat ilk
dışkılama ile dışarı atılabilmektedir. Artmış anal sfinkter
basıncı da eriyen fitilin anüs kanalına nüfusunu
engelleyebilmektedir. Krem uygulamaları ise nispeten
anal kanal içine-yüzeyine daha iyi penetre olabilmektedir.
[Abstract:0562]
Yöntem
Haseki EAH Genel Cerrahi Polikliniğinde 1
Hemoroidin Ve Anal Fissürün Medikal Tedavisinde
Temmuz-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Grade 1-2
Rektal Suppozituvar Mı? Krem Mi?
hemoroid ve akut anal fissür nedeniyle başvurup medikal
Okan Murat Aktürk
tedavi yapılacak 40’ar hastalık 2 grup oluşturuldu.
İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Hastaların tamamına posalı gıda almaları, sabah akşam
15dk
ılık-sıcak oturma banyosu yapmaları, defekasyon
GİRİŞ-AMAÇ: Genel Cerahi Polikliniklerinde çok sık
alışkanlıklarını
düzeltmeleri önerilerek 1. gruba günde 2
karşılaşılan hemoroid ve anal fissürün medikal
kez fitil, 2. gruba günde 2 kez krem verildi. Krem ve fitilin
tedavisinde kullanılan fitil ve kremlerin hasta
ticari isimleri ve içerikleri aynı idi. Ek olarak nonsteroidal
semptomlarında düzelmeye ne derecede etkileri
ağrı
kesiciler verildi. Verilen fitil ve krem lokal anestezik,
olduğunu araştırmak istedik. Çünkü fitiller anüsten
lokal
iritasyon giderici, sfinkter basıncını düşürücü ve
rektuma yerleşmekte, bir miktar çözünmekte ve erimekte
lokal
dolaşımı
düzenleyici etkilere sahipti. Hastalar 1
fakat ilk dışkılama ile dışarı atılmaktadır. Artmış anal
hafta
sonra
kontrole
çağırılarak bir anket formu ile
sfinkter basıncı eriyen fitilin anüs kanalına nüfusunu
değerlendirildi. Anket formunda hastalara günlük
engellemektedir. Krem uygulamaları ise nispeten anal
defekasyon sıklığı, ağrı ve kabızlık şikayetlerinin geçme
kanal içine-yüzeyine daha iyi penetre olmaktadır.
süresi
ve ağrıdaki değişim soruldu.
GEREÇ-YÖNTEM: Haseki EAH Genel Cerrahi
Bulgular
Polikliniğinde 1 Temmuz-30 Eylül 2017 tarihleri arasında
Birinci grupta (rektal supposituvar grubunda)
Grade 1-2 hemoroid ve akut anal fissür nedeniyle
hastaların
yaş ortalaması 34,1 ± 9,85 iken diğer grupta
başvurup medikal tedavi yapılacak 40’ar hastalık 2 grup
rektal krem uygulanan grupta yaş ortalması 40±16,1 idi.
oluşturuldu. Hastaların tamamına posalı gıda almaları,
İki grup arasında yaş açısından belirgin fark yoktu,
sabah akşam 15dk ılık-sıcak oturma banyosu yapmaları,
p=0,094.
Her iki metod da hastaların semptomlarının
defekasyon alışkanlıklarını düzeltmeleri önerilerek 1.
düzelmesinde
etkilidir. Hastaların 1 hafta sonra
gruba günde 2 kez fitil, 2. gruba günde 2 kez krem verildi.
kontrolde
yapılan
muayenede, krem kullanan hastalar
Krem ve fitilin ticari isimleri ve içerikleri aynı idi. NSAİD
ortalama
2-3.
günde
semptomlarının kaybolduğunu
ağrı kesicilerden başka bir ilaç da verilmedi. Verilen fitil
belirtti. Rektal suppozituar kullanan hastalarda ise
ve krem lokal anestezik, lokal iritasyon giderici, sfinkter
basıncını düşürücü ve lokal dolaşımı düzenleyici etkilere semptomların düzenlenmesi tedavinin başlamasını
takiben 4-5. günde meydana gelmekteydi. Fitil kullanan
sahipti. Hastalar 1 hafta sonra kontrole çağırılarak bir
hastalar ağrı kontrolü nispeten daha geç ortaya çıkmakta
anket formu ile değerlendirildi.
ve
günde ancak 1 kez defekasyona çıkabildiklerini
BULGULAR: Krem kullanan hastalar ortalama 2.3 günde
belirtmekte
idiler. Krem kullanan hastalarda ise günlük
semptomlarının kaybolduğunu belirtirken, fitil kullanan
defekasyon ortalaması 1.7 idi. Defekasyon esnasındaki
hastalarda ise semptomların düzenlenmesi ancak 4.3
günde meydana gelmekteydi. Fitil kullanan hastalar ağrı ağrı kontrolü ise rektal krem kullanan daha göreceli
olarak daha erken ortaya çıkmakta idi.
kontrolünün zorluğundan yakınmakta, günde ancak 1
Sonuç
kez defekasyona çıkabildiğini belirtmekte idiler. Krem
Anal fissür ve hemoroidin medikal tedavisinde
kullanan hastalarda ise günlük defekasyon ortalaması 1.7
krem
kullanımı
fitil kullanımına göre semptomların
idi. Ağrı kontrolü ise daha iyiydi.
düzelmesini
daha
erken sağlamaktadır. Krem kullanan
SONUÇ: Anal fissür ve hemoroidin medikal tedavisinde
hastalar daha fazla sayıda defekasyona çıkmakta ve ağrı
krem kullanımı fitil kullanımına göre semptomların
kontrolü
daha erken olmaktadır. Supposituar kullanmak
düzelmesini daha hızlı sağlamaktadır. Krem kullanan
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anal kanalda zamana yayılmış olarak eriyerek ve anal
and outcomes of critically ill patients who are
kanala yayılarak daha iyi ödem ve ağrı kontrolu sağlama hypernatremia at time of admission to intensive care unit.
ihtimali olmakla birlikte bu etkileri kullanıma bağlı olarak Materials and Methods
hemen ortaya çıkmamaktadır.
We retrospectively reviewed records of 1748
patients hospitalized in Haseki Training and Research
[Abstract:0563]
Hospital between 2008 and 2014. Postoperative patients
constitute %31.9 of all patients. 88 patients were
hypernatremic (Na>150) whereas 1660 patients were
Characteristics and Outcomes of Critically İll Patıents
normonatremic (Na=130-150). We excluded hyponatremic
with Hypernatremia
patients. Patients with hypernatremia were significantly
Mehmet Toptaş
Haseki Research and Education Hospital Anesthesiology older. When biochemical parameters were compared
platelets and albumin were lower in hypernatremic
Department, İstanbul, Turkey
patients (Table 1). Patients were stratified according to
Hypernatremia is a significant comorbidity particularly in diagnosis at hospitalization. Hypernatremia was more
prevalent in patients with multiple system disease and
geriatric population. Frail patients tend to have
nervous system diseases (Table 2). Length of
hypernatremia due to dehydration and decreased thirst
hospitalization
was similar between hyper- and
drive. Hypernatremia is one of the most frequent
normonatremic
patients, however in hospital mortality
electrolyte disturbence causing emergency department
was significantly higher in hypernatremic patients (Figure
admission in elderly population. We have evaluated
1). Although one third of patients are on postoperative
critically ill patients who were hypernatremic at time of
period, Na status was not related with operation. Multiple
hospitalization in intensive care unit. We aimed to
investigate factors related with hypernatremia in criticall logistic regression analysis revealed nervous system
disease, age, albumin level and platelet count are
ill patients. We retrospectively reviewed records of 1748
independent predictors of hypernatremia.
patients hospitalized in Haseki Education and Research
Discussion
Hospital between 2008 and 2014. Postoperative patients
Hypernatremia in our study was related with
constitute %31.9 of all patients. 88 patients were
advanced age and increased urea levels. Our findings
hypernatremic (Na>150) whereas 1660 patients were
normonatremic (Na:130-150). We excluded hyponatremic were compatible with previous studies. Older patients
tend to be dehydrated due to decreased thirst thrive.
patients. Patients with hypernatremia were significantly
Although creatinine levels were not statistically different
older. When biochemical parameters were compared
from
normonatremic patients , increased creatinine levels
platelets and albumin were lower in hypernatremic
in hypernatremic patients were clinically relevant. Low
patients (Table 1). Patients were stratified according to
albumin levels may show bad nutritional status of
diagnosis at hospitalization. Hypernatremia was more
patients which is accompanied with dehydration. We
prevalent in patients with multiple system disease and
showed
that hypernatremic patients have lower platelet
nervous system diseases (Table 2). Length of
counts,
which
is accepted as an independent risk factor of
hospitalization was similar between hyper- and
mortality
in
critically
ill patients. From this point of view
normonatremic patients, however in hospital mortality
was significantly higher in hypernatremic patients (Figure association of hypernatremia with low platelet counts
1). Although one third of patients are on on postoperative confirms the comorbidity of hypernatremia.
period, Na status was not related with operation. Multiple Despite treatment in intensive care unit in a tertiary
center, mortality rates are high in patients with
logistic regression analysis revealed nervous sytem
hypernatremia. We think this is more related with
disease, age, albumin level and platelet count are
multisystem
diseases which accompany hypernatremia.
independent predictors of hypernatremia (Table 3).
Physicians must be familiar with electrolyte disturbances
Keywords: hypernatremia, intensive care unit, time of
and must keep increased comorbidity in mind in these
hospitalization
patients.
Conclusion
Background
Hypernatremia was present in 5% of patients and
Hypernatremia constitutes 1% of emergency
was
more
common in patients with multiple system
department admissions. Most of the patients presented
with hypernatremia are older patients with comorbidities. diseases. Hypernatremia is related with mortality in
Furthermore, mortality is increased in this patient group. critically ill patients.
Both under- and overcorrection of hypernatremia may be
related with increased mortality. Therefore physicians
must be cautious about diagnosing and treating
hypernatremia. We aimed to investigate characteristics
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yönde etkileyecektir. Bu çalışmalar kronik hastalıklı
çocukların ve ailelerinin yaşadıkları sorunların
Çocuk Nöroloji polikliniğine başvuran Serebral Palsi ve farkındalığını arttıracak ve yapılacak desteğin artmasına
olanak sağlayacaktır.
Epilepsi hastalarının ebeveynlerinde depresyon ve
Anahtar kelimeler: Serebral Palsi, Epilepsi, Depresyon,
ebeveyn gözünden yaşam kalitesi
Yaşam kalitesi
Hilmi Volkan Bıyıklı , Yasemin Karal , Tevhide Serap
Karasalihoğlu , Nükhet Aladağ Çiftdemir
Introduction
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Caring for a child with a disability can be difficult
Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
and stressful (1).Although a nurturing home
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
environment can maximize a child’s capabilities and
Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim
minimize the impact of impairment, providing the highDalı,Edirne, Türkiye
quality care that is required by a child with longtermfunctional limitations may impact on the health and
GİRİŞ-AMAÇ: Çocukluk çağında görülen kronik
nörolojik hastalıklar hem çocukların hem de ebeveynlerin quality of life (QOL) of caregivers. (2)
QOL is variously defined, however, the most
gündelik yaşamını etkilemektedir. Serebral Palsi ve
commonly
applied definition states that QOL is ‘the
epilepsi ebeveynlerde ve çocuklarda yaşam kalitesinin
individual’s
perception of their position in life in the
yanısıra depresif bozukluk ve çeşitli anksiyete ya da
context of their culture and value systems in which they
uyum bozukluklarına sebep olabilmektedir.
live, and in relation to their goals, expectations, standards,
Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
and concerns’ (World Health Organization 1993) (3). Poor
Nöroloji Bilim Dalı tarafından Serebral Palsi ve/veya
caregiver health has negative implications for the child,
Epilepsi tanılarıyla takip edilen hastalarda yaşam
the family and the community as a whole, resulting in
kalitesinin düzeyini belirleme, ebeveynlerdeki depresif
decreased work productivity and increased healthcare
bozukluk sıklığını tanımlama amaçlanmıştır.
costs
for the caregiver, as well as increased services and
MATERYAL-METOD: Çalışma grubu 2-18 yaş arasında
costs for the child (4).
çocuk kliniğine başvuran çocuklar ve ebeveynlerinden
Traditionally, studies examining the impact of
oluşmuştur. Çalışma grubu içindeki hasta grubu, 267
caregiving have focused on health, stress or depression (5epilepsi hastası ve 28 Serebral Palsi ve kontrol grubu 201
9). A more holistic and contemporary approach to
sağlıklı çocuktan oluşmuştur. Hastalar ve kontrol grubu
understanding the impact of child disability on the lives
demografik verileri açıcından değerlendirilmiş ve
of
caregivers is to explore their QOL.
çalışmaya katılanların ebeveynlerine Beck Depresyon
In the present study, it was aimed to determine
ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca çalışmaya alınan aile ve
the level of quality of life in patients who applied to or
çocuklara Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği
were followed up in our pediatric neurology department
uygulanmıştır.
with the diagnosis of Cerebral Palsy or/ and epilepsy, as
BULGULAR: Çalışma ve kontrol grupları arasında
demografik özellikler açısından anlamlı istatiksel bir fark well as the frequency of depressive disorder in parents.
Method
bulunmamıştır. Hastaların ebeveynleri Beck Depresyon
The study was submitted and approved by the
Ölçeği uygulanmıştır. Kontrol grubunun skoru 3,53 ±
A total of
1,63, epilepsi grubunun skoru 8,68 ± 3,20 ve SP grubunun Ethical Committee of the Trakya University.
496 participants aged between 2-18 years and their
skoru 11,92 ± 3,81 saptanmış ve bu fark anlamlı
parents, including 201 control subjects, 267 patients with
bulunmuştur (p<0,001). SP’li grubun skoru hem kontrol
epilepsy, and 28 patients with cerebral palsy were
grubuna hem de epilepsi grubuna göre daha yüksek
included
in the study. Study participants were casually
olarak saptanmıştır (p<0,001, p=0,03). Epilepsi grubunun
identified by researchers from their medical records and
skoru kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur.
addressed to the waiting room before or after the
Yaşam kalitesi skorları kontrol grubu, epilepsi ve SP
gruplarında sırasıyla 96,34 ± 6,44; 86,06 ± 11,97 ve 70,74 ± completion of treatment. The objectives and procedures of
the study were presented, and the participants and their
25,5 saptanmıştır. Gruplar arasında yaşam kalitesi skoru
parents were asked to sign the informed consent.
açısından anlamlı fark saptanmıştır (p<0,001). SP ve
All of the participants were evaluated in terms of
epilepsi gruplarındaki skorun kontrol grubuna göre daha
demographic data, clinical findings. The caregivers of
düşük bulunmuştur (p<0,001).
participants underwent a depression test BECK
SONUÇ: Çalışmamız bölgemizdeki Serebral Palsi ve
Depression Scale (10-11), and participants and their
epilepsili hastaların yaşam kalitesi ve ebeveynlerin
caregivers were asked to answer the questionery form in
depresif özelliklerini belirlemiştir. Serebral palsi ve
Pediatric Quality of Life Inventory (12-14).
epilepsili hasta ve ailelerinin yaşam kalitesinin ve
The
statistical analysis was carried out by using the
depresyonun iyileştirilmesi, ailelerdeki baş etme
software
SPSS version 17.0 and Excel, for making graphs
mekanizmalarını güçlendirecek ve tedavilerini olumlu
[Abstract:0564]
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and charts.
Results
There were no differences between groups in
terms of gender, age, parental consanguinity, multiple
pregnancy, intrauterine growth, maternal smoking and
alcohol use, pregnancy infection history, drug use during
pregnancy, DM and HT during pregnancy, and family
history of depression. In the CP group, the number of
children at high school level was found to be significantly
lower than the other two groups; however, the number of
children receiving special education, the rate of oxygen
absence, the rate of neonatal seizure, and the rate of
evaluation by the Denver test were significantly higher
than the other two groups (p<0,05).
Caregivers of the patients were assessed with the
Beck Depression Scale for depression. The score of the
control group was 3,53 ± 1,63, the score of the epilepsy
group was 8,68 ± 3,20, and the score of the CP group was
11,92 ± 3,81. There was a statistically significant difference
between the groups (p<0,001). The score of the CP group
was found to be higher than both the control group and
the epilepsy group. The score of the epilepsy group was
found to be higher than the control group.
The scores for quality of life were 96,34 ± 6,44;
86,06 ± 11,97 and 70,74 ± 25,5 respectively in the control
group, epilepsy, and CP groups. There was a significant
difference between groups in terms score for quality of
life score (p<0,001). The scores in the epilepsy and CP
groups were found to be lower than the control group
(p<0,001).
Discussion
Chronic Neurological diseases seen in childhood
like epilepsy and cerebral palsy, the processes and
treatments of these diseases affect the daily life of both
children and their parents. Cerebral palsy and epilepsy
are particularly noteworthy among childhood
neurological diseases. In addition to affecting quality of
life, long-term stress-related stressors can cause
depressive disorder and various anxiety or adjustment
disorders in parents and children (15-17).
This study also contributes to literature by
concurrently determining the quality of life of children
with CP and epilepsy and depressive symptoms of the
caregivers in this region (15-16).
This approach will also affect children's treatment
positively. The work to be done in this direction will
increase the awereness of the problems of the children
with cerebral palsy and epilepsy which are chronic
diseases and the problems that the families are
experiencing, the support of families with children with
cerebral palsy and epilepsy in terms of improving quality
of life and depression will strenghten the coping
mechanisms in the family.
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Anahtar kelimeler: Kırılganlık, Edmonton Kırılganlık
Ölçeği, Tilburg Kırılganlık Ölçeği

Giriş ve Amaç
Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı; “Çevresel
faktörlere
uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması”
Birinci Basamakta Kırılganlığın Tespitinde Kullanılan
olarak tanımlamıştır. Başka bir tanımda; yaşlılık zamana
İki Ölçeğin Karşılaştırılması: Kesitsel Tanımlayıcı Bir
bağlı olarak, kişinin değişen çevreye uyum sağlayabilme
Çalışma
yetisi ve organizmanın iç dış etkenler arasında denge
Esra Meltem Koç , Gülseren Pamuk , Mehmet Arslan ,
sağlama potansiyelinin azalması; ölüm olasılığının
Tuncay Toşur , Melih Kaan Sözmen
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim yükselmesi şeklinde tanımlanmıştır. (1)
Ülkemiz, yaşlanma sürecinin hızlı olduğu
Dalı
gelişmekte
olan ülkeler arasındadır. 1955 yılındaki nüfus
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim
sayımında yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %3,4 tespit
Dalı, İzmir
edilirken,
2009’da bu oran %7’ye yükselmiştir. 2010'da
Tokat Artova İlçe Devlet Hastanesi
toplam
nüfusun
yüzde 7,2'si 65 yaş üzeriyken, 2011'de
İzmir Karabağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü
yüzde 7,3'e çıkmıştır. Ülkemizde 2025’te bu sayının
yaklaşık 2 katına çıkması beklenmektedir (2,3,4).
AMAÇ: Yaşa bağlı, dış streslere artmış hassasiyeti olan,
mobilite ve beslenme bozukluğu olan kişiler kırılgan yaşlı Ekonomik ve sosyal refahın artması, tıbbi bakım
olarak tarif edilmektedir (2). Türkiye İstatistik Kurumuna olanaklarının düzelmesi, doğum hızının azalması
özellikle gelişmiş toplumlarda ve nispeten gelişmekte
(TÜİK) göre yaşlı nüfus artmaktadır (4). Bu durum
olanlarda da yaşamı uzatmakta ve yaşlı insan sayısında
kırılgan yaşlı nüfus artışı ve sorunlarını da beraberinde
da
giderek artış görülmektedir (5). Bu değişimin etkisiyle
getirecektir (4). Yaşlılarda kırılganlığın erken tanısı,
özellikle
yüzyılın ikinci yarısında, yaşlı nüfusun, sosyal,
uygun tarama yöntemleri ile konulabilir (5). Ülkemizde
demografik
ve ekonomik açıdan ülkemizde de önem
kırılganlığı saptamak için kullanılan ölçeklerin bir arada
kazanması beklenmektedir.
değerlendirildiği çalışmaların sayısı yetersizdir.
Ancak yaşlanmak her zaman sağlıklı olmak
Çalışmamızda Tilburg Kırılganlık Ölçeği (TKÖ) ve
değildir.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı, ‘sağlıklı yaşlanma’
Edmonton Kırılganlık Skalası (EKS) ile kırılganlık
kavramını
benimsemiş ve bireyin yaşlanma sürecinde
açısından değerlendirilmiş olan 65 yaş üzeri kişilerin
fiziksel,
psikolojik
ve sosyal yönden iyilik halinin
sosyodemografik özelliklerinin incelenmesi ve 2 ölçek
korunması
için
önlemler
almış ve eylem planları
arasında karşılaştırma yapılması amaçlanmıştır.
hazırlamıştır (6). Bu açıdan yaşlı, fonksiyonlarına göre
MATERYAL-METOD: Çalışmanın evrenini İzmir Katip
değerlendirildiğinde;
Çelebi Üniversitesi Aile Hekimliğine bağlı Narlıdere 4
1. Sağlıklı yaşlı
No’lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ ne başvuran 65 yaş
2.
Kırılgan yaşlı
üstü kişiler oluşturmaktadır. Çalışma retrospektif kesitsel
3.
Terminal yaşlı diye ayrılabilir.
tanımlayıcı bir çalışma olup, 01.01.2017-01.07.1017
Kırlgan
yaşlı; yaşa bağlı sistemlerin
tarihleri arasında belirtilen merkeze başvurmuş olan,
,fonksiyonlarının yavaş yavaş bozulması , organ rezerv
kırılganlık açısından TKÖ ve EKS ile değerlendirilmiş
kapasitesinin azalması , vücud adale kütlesinin azalması
olan olan kişiler alınmıştır.
(sarkopeni) ve kemik mineral yapısının
Çalışmada toplanacak veriler tanımlayıcı istatistikler
azalması(osteopeni),
inflamasyona meyilin artması,
kullanılarak incelendi. Her iki ölçek, spearman
immün
sistemde
bozulma,
nöro-endokriyel aksın
korelasyon analizi ile karşılaştırılmıştır.
fonksiyonlarındaki
değişime
bağlı olarak meydana gelir
BULGULAR: Çalışmaya katılan 126 katılımcının yaş
(7, 8).
ortalaması 72.2 ± 5.4 (min:65, max:88) idi. Katılımcıların
Kırılganlık tanımının önemi yaşlıların ilerleyen
%46’ sı (n=58) kadındı, %73’ ü (n=92) eşi ile birlikte
zaman
diliminde
klinik olarak kötüleşme, düşme ve
yaşıyordu. %27’ si (n=34) yüksekokul mezunu idi. %54’
mortalite
gibi
durumlara
yatkınlıklarını belirtmek için
ünün (n=68) herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Her iki
kullanılan
bir
alarm
tablosu
olmasından gelmektedir (1).
ölçeğin karşılaştırılmasında spearman korelasyon analizi
Kırılgan
yaşlılar
çok
yönlü
geriatrik
değerlendirmeden en
ile yapıldı, her iki ölçek arasında aynı yönde orta düzeyde
fazla yararlanacak grubu oluştururlar. Bu yaşlılar
korelasyon bulundu (p<0.001).
tanınarak gerekli koruyucu ve tedavi edici önlemlerin
TARTIŞMA: Ülkemizde kırılganlığı saptamak için
alınması sayesinde morbitede ve mortaliteleri azaltılabilir
kullanılan ölçeklerin bir arada değerlendirildiği
Kırılganlığın değerlendirilmesi için kullanılan
çalışmaların sayısı yetersizdir. Çalışmamızda birinci
ölçeklerin
pek çoğu birinci basamak sağlık çalışanları
basamakta kullanımı uygun olan TKÖ ve EFS ölçekleri
tarafından
uygulanması için kullanışlı değildir. Çünkü bu
karşılaştırılmış ve her iki ölçek arasında anlamlı
ölçeklerin
uygulaması
zaman alıcı olduğu gibi çok yönlü
korelasyon tespit edilmiştir.
[Abstract:0565]
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geriatrik değerlendirme gerektirdiğinden bu konuda
uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
sebeplerle 2006 yılında Rolfson ve arkadaşları hem ayakta
gelen; hem de yatan hastalara kolaylıkla ve kısa sürede
uygulanabilen Edmontan kırılganlık Ölçeği (EFS)’ ni
geliştirmişlerdir.
Ölçek kapsamlı geriatrik değerlendirmede yer
alan ve kırılganlıkta belirleyici olarak kabul edilen bilişsel
durum, genel sağlık durumu, fonksiyonel bağımsızlık,
sosyal destek, fonksiyonel performans, ilaç kullanımı,
beslenme, ruh hali, kontinans şeklinde 9 kırılganlık
boyutundan oluşmaktadır. Ölçeğin uygulanması 5
dakikadan az sürmektedir. Ölçekten elde edilen toplam
en düşük puan 0 en yüksek puan 17’dir. Ölçekten alınan
toplam puanda yükselme kırılganlığın şiddetindeki
yükselmeyi gösterir. 0-4 puan kırılgan değil; 5-8 puan,
kırılganlığa yatkın (prefrail); 7 ve üzeri kırılgan olarak
kabul edilir (9).
Benzer şekilde Gobbens ve arkadaşları tarafından
oluşturulan, “Tilburg Kırılganlık Ölçeği’’(TKÖ) de birinci
basamakta uygulanabilen pratik bir tarama aracıdır (10).
Tilburg Kırılganlık Ölçeği 2 bölümden
oluşmaktadır. A bölümü, hastalıklar (multimorbidite) ile
ilgili ve kırılganlığı belirleyen sosyodemografik
faktörlerle ilgili 10 soru içermekte; B bölümü, toplam 15
soruyu içeren kırılganlığın bileşeni olan 3 faktörden
oluşmaktadır (11). B bölümü tamamen kırılganlığı
değerlendirir. TKÖ’nün fiziksel bileşeni 8 alt maddeden
oluşmaktadır: fiziksel sağlık, istemsiz kilo kaybı,
yürümede zorlanma, denge, işitme, görme güçlüğü,
ellerde güçsüzlük, fiziksel yorgunluk. TKÖ’nün psikolojik
bileşeni 4 alt maddeden oluşmaktadır: hafıza, depresyon,
anksiyete, sorunlarla başa çıkma. TKÖ’nün sosyal bileşeni
3 alt maddeden oluşmaktadır: yalnız yaşama, sosyal
ilişkiler, sosyal destek (11).
Biz bu çalışmada birinci basamakta kullanılabilir
olan bu iki ölçeği sosyodemografik veriler açısından
karşılaştırdık.
Yöntem
Tanımlayıcı kesitsel tipte düzenlenen bu
çalışmaya 01.01.2017-01.07.1017 tarihleri arasında İzmir
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesine ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Narlıdere
4 No’ lu Eğitim Aile Sağlığı Merkezine başvuran 65 yaş
üzeri yaşlı bireylerin alındı. İlk olarak katılımcılara
çalışma hakkında bilgi verilecek ve gönüllü olan
bireylerin sözlü ve yazılı onamı alındı. Katılımcılara
araştırmacılar tarafından geliştiren sosyo-demografik veri
anketi ile yaşlılarda kırılganlığı ölçmek için kullanılan
Edmonton kırılganlık ölçeği ve Tilburg kırılganlık ölçeği
uygulandı. Edmonton Kırılganlık ölçeği, 2006 yılında
Rolfson ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş bir ölçektir.
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması 2013 yılında
Fadıloğlu ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Tilburg
Kırılganlık Ölçeği de Gobbens ve arkadaşları tarafından
oluşturulan, geçerlilik güvenirliği Arslan ve arkadaşları

tarafından yapılmış bir ölçektir
Bulgular
TKÖ ’de kırılganlık için eşik değer ≥5 puan
olarak, EKÖ için ≥ 7 olarak alınmıştır. Tilburg kırılganlık
ölçeğine göre kırılganlık sıklığı %45.2, Edmonton
kırılganlık ölçeğine göre %31.0 olarak bulunmuştur. Her
iki ölçekte de kırılganlık durumuna göre yaş ortalamaları
arasında anlamlı fark bulunmamıştır. TFI göre kadınların
%63.8’inde, erkeklerin %29.4’ünde kırılganlık var iken
EFS’ye göre cinsiyetler arasında anlamlı fark
bulunmamıştır. Medeni duruma göre
değerlendirildiğinde TFI’ya göre evlilerde kırılganlık
sıklığı(%35.9) bekar/dul/boşanmışlara göre(%75.6)
anlamlı olarak düşüktür(p<0.001). EFS’de ise medeni
duruma göre fark anlamlı bulunmamıştır. TFI’ya göre
kırılgan olan bireylerin BKI ortalamaları kırılgan olmayan
bireylere göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur,
EFS’de ise BKI ortalamaları arasında anlamlı fark
bulunmamıştır(28.79±4.99 ile 26.89±4.34 p=0.023). Yaşam
kalitesi skorları her iki ölçekte de kırılgan olanlarda
anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Son bir yılda düşme
varlığı TFI göre kırılgan olanlarda(%63.4)
olmayanlara(%35.3) göre anlamlı olarak yüksek
bulunmuştur(p=0.004).Uyku kalitesinin kötü olması
durumu her iki ölçekte de kırılgan olanlarda anlamlı
olarak daha sık görülmüştür. Her iki ölçek toplam
skorları arasındaki korelasyon pozitif yönde orta
büyüklükte (r=0.513) bulunmuştur.
Sonuç
Sonuç olarak, bizim yaptığımız bu çalışmaya göre
Tilburg kırılganlık ölçeği, cinsiyet, medeni durum, BKI,
son 1 yılda düşme durumu açısından edmonton
kırılganlık ölçeği’ ne göre kırılganlığı daha iyi tespit
etmiştir.
[Abstract:0568]
Sağlıklı Genç Bireylerde Kadans, Yürüme Hızı ve
Denge Arasındaki ilişkinin İncelenmesi, Cinsiyete ve
Vücut Kütle İndeksine Göre Karşılaştırılması
Hilal Ata, Nimet Sermenli Aydın, Hilal Başak Can, Halit
Selçuk, Hilal Keklicek
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi
ve Rehabililtasyon Bölümü
AMAÇ: Sağlıklı genç bireylerde kadans, yürüme hızı ve
denge arasındaki ilişkiyi incelemek, cinsiyete ve vücut
kütle indeksine (VKI) göre karşılaştırmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalamaları 20,8±1,0
yıl olan 25’i kadın 9’u erkek 34 sağlıklı birey dahil edildi.
Katılımcılara 6 dakika yürüme testi uygulandı. Bu test
boyunca kişilerin katettikleri toplam mesafe metre (m)
cinsinden kaydedildi ve adım sayıları her bir katılımcının
telefonuna indirdiği pedometre uygulaması ile not edildi.
VKI değerleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
belirlenmiş sınıflamaya göre ‘zayıf’, ‘normal’ ve ‘fazla
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kilolu’ olarak 3 gruba ayrıldı. Yürüyüşün zaman ile ilgili
parametrelerinden kadans (adım/dk) ve yürüme hızı
(m/dk) hesaplandı. Denge, Y Denge Testi (anterior,
posterolateral, posteromedial yönlerde) ile
değerlendirildi.
SONUÇLAR: Kruskal Wallis test ile gruplar arasında fark
olup olmadığı karşılaştırıldı. İkili karşılaştırmalar Mann
Whitney U Testi ile yapıldı. Değişkenler arasındaki
ilişkiler Pearson Korelasyon Analizi ile incelendi. VKI
arttıkça sol posteromedial (p=,034) ile sağ posterolateral
(p=,022) denge skorlarının istatistiksel olarak anlamlı
şekilde düştüğü saptandı. Sol anterior denge hariç olmak
üzere diğer denge skorlarının hepsi ve yürüme hızı
erkeklerde daha yüksek bulundu (p<,05). Cinsiyetler
arasında kadansta fark yoktu (p=,24). Hız ile sağ
posterolateral denge (r=,40 p=,01), sol posterolateral
denge (r=,32 p=,06) ve sol posteromedial denge (r=,42
p=,01) arasında anlamlı korelasyon bulundu. Kadans ile
denge arasında ilişki yoktu (p>,05).
TARTIŞMA: Çalışmada VKI arttıkça posterior denge
skorlarının düştüğü görüldü. Bu nedenle obez kişilerde
denge egzersizlerinin rehabilitasyon programında
bulunmasının önemli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: denge, kadans, yürüme hızı

kilolu’ olarak 3 gruba ayrıldı. Araştırmanın verileri SPSS
paket programı ile değerlendirildi. Kruskal Wallis test ile
gruplar arasında fark olup olmadığı karşılaştırıldı. İkili
karşılaştırmalar Mann Whitney U Testi ile yapıldı.
Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Korelasyon
Analizi ile incelendi. Tüm istatistikler için anlamlılık sınırı
p<,05 olarak seçildi.
Bulgular
Araştırma bulgularına göre; VKI arttıkça sol
posteromedial (p=,034) ile sağ posterolateral (p=,022)
denge skorlarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde
düştüğü saptandı. Sol anterior denge hariç olmak üzere
diğer denge skorlarının hepsi ve yürüme hızı erkeklerde
daha yüksek bulundu (p<,05). Cinsiyetler arasında
kadansta fark olmadığı görüldü (p=,24). Hız ile sağ
posterolateral denge (r=,40 p=,01), sol posterolateral
denge (r=,32 p=,06) ve sol posteromedial denge (r=,42
p=,01) arasında anlamlı korelasyon olduğu saptandı.
Kadans ile denge arasında ilişki olmadığı görüldü (p>,05).
Tartışma
Bu araştırmanın sonucu vücut kütle indeksindeki
artışın posterior dengeyi olumsuz etkilediği gösterdi.
Yağcı ve arkadaşlarının son dönem böbrek yetersizliği
olan hastaların mobilite ve denge üzerine etkisini
incelediği bir çalışmada hastaların kontrol grubuna göre
Giriş
yürüme hızı ve kadanslarında önemli düzeyde düşme
Yürüme; enerji ve hareket kontrolü ile birlikte
saptamışlardır (7). Yang ve arkadaşlarının obezitenin
çoklu organ sistemlerinin (kalp, akciğerler, dolaşım, sinir dinamik stabilite üzerine etkisini incelediği bir çalışmada
ve kas-iskelet sistemleri dahil olmak üzere) desteğini
obez bireylerde normal kilolu bireylere göre dinamik
gerektirir. Yürüyüş hızı canlılığın basit ve erişilebilir bir
stabilitenin bozulduğunu ve obez bireylerin daha fazla
özet göstergesi olarak düşünülebilir. Yürüyüş hızındaki
düşme eğilimi olduğunu göstermişlerdir (4). Şimdiki
azalmalar, vücut sistemlerinde bilinen ve bilinmeyen
çalışma önceki çalışmaları destekler niteliktedir. Benzer
rahatsızlıklarla ilişkilendirilebilir. Yavaş yürüme, hasar
şekilde, yürüyüş hızı yüksek bireylerde denge skorlarının
görmüş sistemler ile yürüyüş sırasındaki yüksek enerji
daha iyi olduğunu ve vücut kütle indeksinin dengeyi
tüketimini gösterebilir (1).
negatif şekilde etkilediğini gösterdi. Araştırmanın az
Obezite, vücut yağının anormal veya aşırı
sayıda bireyde yürütülmesi ve her gruba eşit sayıda birey
birikmesi olarak tanımlanan tıbbi bir durumdur ve kişinin düşmemesi araştırmanın limitasyonları arasındadır.
sağlığını olumsuz yönde etkiler. Son yıllarda yapılan
Sonuç
çalışmalar obez bireylerde yürüme hızının azaldığını ve
Sonuç olarak bu araştırmada, VKI arttıkça
dengenin bozulduğunu göstermiştir (2-4).
posterior denge skorlarının düştüğü gözlendi. Bu nedenle
Bu araştırmanın amacı sağlıklı genç bireylerde
obez kişilerde denge egzersizlerinin rehabilitasyon
kadans, yürüme hızı ve denge arasındaki ilişkiyi
programında bulunmasının önemli olacağı
incelemek, cinsiyete ve vücut kütle indeksine (VKI) göre
düşünülmektedir.
karşılaştırmaktır.
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[Abstract:0570]
Üniversite Öğrencilerinde Vücut Kütle İndeksinin
Ayak Biyomekaniği ile İlişkisi ve Cinsiyete Göre
Farkların Belirlenmesi
Halit Selçuk, Nimet Sermenli Aydın, Hilal Ata, Hilal
Başak Can, Hilal Keklicek
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Edirne
AMAÇ: Vücut kütle indeksinin optimal sınırlarda
tutulması gerektiği Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından sıkça dile getirilmektedir. Literatürde artmış
vücut kütle indeksi oranının özellikle obezite düzeyinde
olan bireylerde vücut fonksiyonlarını nasıl etkilediğine
dair birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmanın
amacı obezite sınırında olmayan, sedanter üniversite
öğrencilerinde vücut kütle indeksinin ayak biyomekaniği
ile ilişkisinin incelenmesi ve cinsiyete göre farkların
belirlenmesidir.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma yaş ortalaması 20,9 ± 1,03
yıl olan 42 öğrenci (31 kadın, 11 erkek; n=84 ayak)
üzerinde yürütüldü. Katılımcıların vücut kütle indeksi
değerleri hesaplandı. Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak;
navikülar tüberkül yükseklikleri (mm) ve metatarsal
genişlikleri (mm) dijital kumpas ile, subtalar
varus/valgus açıları (derece) gonyometre ile ölçüldü. İlk
ve son ölçüm arasındaki farklar analiz için kullanıldı.
BULGULAR: Katılımcıların vücut kütle indeksi
ortalamaları 22,83 ± 4,23 kg/m2 idi. Erkek katılımcıların
vücut kütle indeksi ortalamaları 25,72 ± 3,13 kg/m2,
kadın katılımcıların vücut kütle indeksi ortalamaları ise
21,80 ± 4,12 kg/m2 idi. Cinsiyete göre vücut kütle
indeksinin (p<,001) ve metatarsal genişlik farkının
(p=,007) erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü. Vücut
kütle indeksi ile navikülar düşme miktarı (p=,041, r=,223)
ve metatarsal genişlik farkı (p=,026, r=,243) arasında
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi.

SONUÇ: Ayağın yüklenmeye cevabının (metatarsal
genişleme ve navikülar düşme) cinsiyetten ziyade vücut
kütle indeksi ile ilişkili olduğu görüldü.
Anahtar kelimeler: cinsiyet, ayak, biyomekani, vki
Giriş
Vücut kütle indeksinin optimal sınırlarda
tutulması gerektiği Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından sıkça dile getirilmektedir (1). Literatürde
artmış vücut kütle indeksi oranının özellikle obezite
düzeyinde olan bireylerde vücut fonksiyonlarını nasıl
etkilediğine dair birçok araştırma bulunmaktadır (2,3). Bu
araştırma obezite sınırında olmayan, sedanter üniversite
öğrencilerinde vücut kütle indeksinin ayak biyomekaniği
ile ilişkisini incelemek ve cinsiyete göre farkları
belirlemek amacıyla tasarlandı.
Gereç-Yöntem
Araştırmaya 19-24 yaş aralığında, 31’i kadın 11’i
erkek 42 sağlıklı gönüllü (n=84 ayak) dahil edildi. Vücut
kütle indeksi değerleri kg/m² cinsinden hesaplandı.
Navikülar düşme miktarını belirlemek için; katılımcılar
çıplak ayakla bir sandalyede otururken her iki
ayaklarında da navikülar tüberkül yüksekliği dijital
kumpas ile ölçüldü ve daha sonra katılımcıdan ayağa
kalkması istenip ayağa tam ağırlık vermişken aynı şekilde
navikülar tüberkül yüksekliği tekrar ölçüldü. Her iki
yükseklik arasındaki uzaklığın milimetre(mm) cinsinden
ifadesi navikülar düşme miktarı olarak kaydedildi (4).
Metatarsal genişlik farkını hesaplamak için; sağ ve sol
ayak için katılımcılar çıplak ayakla bir sandalyede
otururken ve ayakta tam ağırlık verdikleri pozisyonda 15. metatarsal kemikler arasındaki mesafenin dijital
kumpas ile ölçüldü. Aradaki farkın mm cinsinden değeri
metatarsal genişlik farkı olarak not edildi (5). Subtalar
varus/valgus açısı sağ ve sol ayak için katılımcılar çıplak
ayakla bir sandalyede otururken ve ayakta ağırlık
verdikleri pozisyonda gonyometre ile ölçüldü (6,7).
Araştırmanın verileri SPSS paket programı ile
değerlendirildi. İkili karşılaştırmalar Mann Whitney U
Testi ile yapıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson
Korelasyon Analizi ile incelendi. Tüm istatistikler için
anlamlılık sınırı p<0,05 olarak seçildi.
Bulgular
Katılımcıların vücut kütle indeksi ortalamaları
22,83 ± 4,23 kg/m2 idi. Erkek katılımcıların vücut kütle
indeksi ortalamaları 25,72 ± 3,13 kg/m2, kadın
katılımcıların vücut kütle indeksi ortalamaları ise 21,80 ±
4,12 kg/m2 idi. Cinsiyete göre vücut kütle indeksinin
(p<,001) ve metatarsal genişlik farkının (p=,007)
erkeklerde daha yüksek olduğu görüldü. Vücut kütle
indeksi ile navikülar düşme miktarı (p=,041, r=,223) ve
metatarsal genişlik farkı (p=,026, r=,243) arasında anlamlı
bir ilişki olduğu tespit edildi. Diğer bir deyişle vücut kütle
indeksi artınca navikülar düşme miktarının ve metatarsal
genişlik farkının arttığı görüldü.
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Tartışma
Yük altında metatarsal genişleme ve navikülar
düşmenin cinsiyetle ilişkili olmadığı bununla birlikte
vücut kütle indeksindeki artışla doğrudan ilişkili olduğu
görüldü. Morrison ve arkadaşlarının 9-12 yaş aralığındaki
çocuklarda yaptıkları çalışmada; vücut kütle indeksi
arttıkça ayak uzunluğu ve metatarsal genişliğin arttığı,
navikülar yüksekliğin ise azaldığı gösterilmiştir (8). Raj
ve arkadaşları 100 sağlıklı kişide yaptıkları çalışmada;
navikülar düşme miktarının obez grupta preobez gruptan
daha fazla olduğunu ve her iki grupta da zayıf ve normal
gruba kıyasla navikülar düşmenin yine daha fazla
olduğunu göstermişlerdir (9). Chougala ve arkadaşlarının
18-25 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinde yaptıkları
çalışmada; düz taban varlığı ile vücut kütle indeksi
arasında pozitif yönde bir korelasyon bulmuşlardır. Aynı
zamanda düz tabanlığın erkek cinsiyette daha fazla
görüldüğünü göstermişlerdir (10). Çalışmamızın
sonuçları bu bağlamda önceki çalışmaların sonuçları ile
uyumludur. Kadın katılımcılara oranla erkek katılımcı
sayısının az olması ve katılımcı sayısının göreceli olarak
yetersiz olması araştırmanın limitasyonlarıdır.
Sonuç
Sonuç olarak bu araştırma ayağın yüklenmeye
cevabının (metatarsal genişleme ve navikülar düşme)
cinsiyetten ziyade vücut kütle indeksi ile ilişkili olduğunu
gösterdi.
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[Abstract:0571]
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyi Ve
Fiziksel Aktivite Farkındalığı İlişkisi
Nimet Sermenli Aydın, Hilal Keklicek
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
AMAÇ: Düzenli fiziksel aktivitenin sağlığın temel
gerekleri arasında olduğu önceki araştırmalarda
bildirilmiştir ve toplumların çeşitli popülasyonlarda
fiziksel aktivite alışkanlıklarının saptanması güncel bir
konudur. Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite
düzeyinin fiziksel aktivite farkındalığı ile ilişkisini
araştırmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma yaş ortalaması 20,8 ± 2,04
yıl olan 232 (181 kadın, 51 erkek) üniversite öğrencisi
üzerinde yürütüldü. Katılımcılardan aydınlatılmış
onamları alındıktan sonra bireylerin sosyodemografik
soru formu, alt grupları kişisel engeller, sonuç beklentisi
ve öz düzenleme olan Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite
Ölçeği(BDAFÖ) ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi
kısa formdan(IPAQ-SF) oluşan formu online olarak yalnız
başlarına bilgisayar üzerinden doldurmaları istendi.
SONUÇ: Fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel aktivite
farkındalığı (p<,001 r=0,250) arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi. BDAFÖ’nün özdüzenleme(p=0,034 r=0,140) ve sonuç beklentisi (p=0,000
r=0,246) alt başlıkları ile IPAQ-SF skoru arasında pozitif
yönde; kişisel engeller(p=0,004 r= - 0,191) alt başlığı ile
IPAQ-SF arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki
bulundu.
TARTIŞMA: Fiziksel aktivite farkındalığı yüksek olan
bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin de yüksek olduğu
görüldü. Fiziksel aktivite düzeyinin belirleyicilerinin
arasında fiziksel aktivite farkındalığının olduğu
görülmektedir. Fiziksel aktivite ile ilişkili sonuç
beklentisinin fiziksel aktivite düzeyini daha fazla
etkilediği görüldü. Öğrencilerin fiziksel aktivitenin yakın
ve uzun vadedeki muhtemel getirileri hakkında kanıta
dayalı temeller kullanılarak eğitilmesinin önemli olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: fiziksel aktivite,fiziksel aktivite
farkındalığı, farkındalık
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütüne göre fiziksel aktivite,
enerji harcamayı gerektiren iskelet kasları tarafından
üretilen herhangi bir bedensel hareket olarak
tanımlanmaktadır. Fiziksel olarak aktif bir yaşam
sürmenin ve egzersizin genel sağlık üzerine etkisini
gösteren birçok araştırma yapılmış diabetten
kardiovasküler hastalıklara, kanserden mortaliteye,
ağrıdan otoimmüniteye kadar birçok alanda fiziksel
aktivite ve egzersizin olumlu etkileri gösterilmiştir(1).
Kardiovasküler hastalıklar gelişmiş ülkelerde ölüme
neden olan problemler arasında ilk sırada yer almaktadır.
Egzersiz ve fiziksel aktivitenin kardiak problemlerin
önlenmesinde ve tedavisinde önemli katkıları
bulunmaktadır (2-3). Ayrıca egzersiz ile vücut kütle
indeksi, vücut yağ oranı, dinlenme sırasındaki diastolik
kan basıncı ve vücut ağırlığı gibi kardiovasküler
hastalıklardaki risk faktörlerinde azalma olduğunu
gösterilmiştir (4). Aynı zamanda fiziksel aktivitenin
kardiovasküler hastalıklarla ilişkili olduğu bilinen
diabetin ve hipertansiyonun ortaya çıkma riskini azalttığı,
obeziteyi indirekt olarak etkilediği belirlenmiştir (5-8). Bu
bağlamda gençlerin fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi ya
da katılımlarının arttırılmasına ilişkin etkin
uygulamaların hayata geçirilebilmesi için, öncelikle
gençlerin düzenli egzersiz katılımına yönelik tutum ve
davranışlarını belirlemek ve anlamak hayati bir öneme
sahiptir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin
fiziksel aktivite düzeyinin fiziksel aktivite farkındalığı ile
ilişkisini araştırmaktır.
Materyal Metod
Bu çalışma yaş ortalaması 20,8 ± 2,04 yıl olan 232
(181 kadın, 51 erkek) üniversite öğrencisi üzerinde
yürütüldü. Katılımcılardan aydınlatılmış onamları
alındıktan sonra bireylerin sosyodemografik soru formu,
alt grupları kişisel engeller, sonuç beklentisi ve öz
düzenleme olan Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite
Ölçeği(BDAFÖ) ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi
kısa formdan(IPAQ-SF) oluşan formu online olarak yalnız
başlarına bilgisayar üzerinden doldurmaları istendi.
BDAFÖ 15 maddeden oluşmaktadır. Birey
maddeleri kendine en uygun olduğu duruma göre 1-5
üzerinden puanlar. Yüksek puan farkındalık düzeyinin
daha yüksek olduğunu gösterir. Türkçe geçerliğigüvenirliği gösterilmiştir (9). IPAQ-SF 7 sorudan
oluşmaktadır. Türkçe geçerliği gösterilmiş olup bireyin
kendi tanımıyla ne kadar fiziksel aktivite
gerçekleştirdiğini göstermektedir (10).
İstatistiksel analizlerin gerçekleştirilmesi için
SPSS paket programından yararlanıldı. Anlamlılık düzeyi
p<,05 olarak belirlendi.
Bulgular
Fiziksel aktivite düzeyi ve fiziksel aktivite
farkındalığı (p<,001 r=0,250) arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edildi. BDAFÖ’nün özdüzenleme (p=0,034 r=0,140) ve sonuç beklentisi (p=0,000

r=0,246) alt başlıkları ile IPAQ-SF skoru arasında pozitif
yönde; kişisel engeller (p=0,004 r=- 0,191) alt başlığı ile
IPAQ-SF arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki
bulundu.
Tartışma
Fiziksel aktivite farkındalığı yüksek olan
bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin de yüksek olduğu
ve fiziksel aktivite ile ilişkili sonuç beklentisinin fiziksel
aktivite düzeyini daha fazla etkilediği görüldü.
Yapılan çalışmalarda bireylerin fiziksel etkinliklere
katılımlarında en büyük etkenin katılım sonucunda elde
edilecek fayda beklentileri olduğu, öz düzenleme
konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiği,
diğer bir ifade ile kişilerin yaşam tarzları içerisine fiziksel
etkinlikleri nasıl dahil edebilecekleri konusunda
yönlendirici olunması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanı
sıra bireylerin fiziksel etkinliklere katılımına etki eden
kişisel engellerin asıl sebeplerinin (tesis yetersizliği,
toplum baskısı vs.) neler olduğunun belirlenmesinin
önemi vurgulanmıştır. (9,11)
Bu araştırmanın sonuçları literatürle uyumludur.
Benzer biçimde sonuç beklentisinin fiziksel aktivite
düzeyini daha fazla etkilediği, öz-düzenleme ve kişisel
engellerin fiziksel aktivite düzeyine etki ettiği görüldü.
Bu çalışmanın limitasyonları arasında kişisel
engellerin sorgulanmaması ve örneklem sayısının yeterli
olmaması bulunmaktadır.
Sonuç olarak fiziksel aktivite düzeyinin
belirleyicilerinin arasında fiziksel aktivite farkındalığının
olduğu görülmektedir. Öğrencilerin fiziksel aktivitenin
yakın ve uzun vadedeki muhtemel getirileri hakkında
kanıta dayalı temeller kullanılarak eğitilmesinin önemli
olacağı düşünülmektedir.
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[Abstract:0572]
The Effects of Different Anesthetic Techniques on QT,
Corrected QT (QTc), and P Wave Dispersions in
Cesarean Section
Sevtap Hekimoglu Sahin, Elif Çopuroğlu, Gökay Taylan,
Ece Yamak, Necdet Sut, Beyhan Karamanlİoglu, Koray
Elter
Trakya University Medical Faculty
--NO FULLTEXT AVAILABLE-AIM: The aim of this prospective study was to investigate
the efficacy of general anesthesia and spinal anesthesia
techniques on QT, corrected QT(Qtc), and P wave
dispersion (Pwd) in cesarean section.
METHODS: Ninety parturient who scheduled for elective
cesarean section in ASA I-II risk groups were enrolled in
the study. The patients were randomly separated into two
groups. Group G (n=45) received general anesthesia and
Group S (n=45) received spinal anesthesia.
Electrocardiography (ECG) recordings were performed at
preoperative, 5, 15, 30 min after initiation anesthesia and
30 min post-operatively. Hemodynamic state were also
recorded at the same time intervals. QT, corrected QT
(QTc), QT dispersion (QTd), QTc dispersion (QTcd), Pwave dispersion (Pwd), corrected JT interval, T wave (Tp–
e), transmural dispersion of repolarization durations were
measured from ECG records at predetermined time
intervals of spinal or general anesthesia.
RESULTS: The Pwd at 15 min intraoperatively were
significantly increased in group S than in group G
(p<0.05). Mean arterial pressure at 5 min intraoperatively

was significantly lower in group S than in group G
(p<0.05). The change of Pwd from the baseline to minute
15 was measured as a significant increase with group S
compared to the group G (p < 0.009). The change of MAP
values from the baseline to minute 5 were found to have
decreased in group S compared with the group G
(p<0.032).The dysrhythmias were not observed in none of
the patients.
CONCLUSIONS: Pwd measurement during caesarean
section under spinal and general anaesthesia may be
showed prone to arrhythmia.
Keywords: General anesthesia, P wave dispersion, spinal
anesthesia
[Abstract:0577]
Idiopathic Granulomatous Mastitis in Trakya Region
During Three Years
Derya Karabulut
Department of Radiology, Trakya University Faculty of
Medicine, Edirne, Turkey
ABSTRACT: Idiopathic granulomatous mastitis (IGM) is a
rare benign breast disease which is characterized by
chronic inflammatory with unknown etiology particularly
in younger women. The patients are usually in
reproductive age group and in their early thirties. They
usually present with progressive onset of a breast lump
often associated with an inflammation of the overlying
skin. Nipple retraction or a sinus formation may
accompany. The initial diagnosis had suspicion for breast
carcinoma in more than 50% of reported cases. As the
etiology of IGM is unclear, the causes include
autoimmune diseases, undetected organisms, reaction to
childbirth and the use of oral contraceptives. The optimal
treatment for IGM is uncertain, the treatment choices
include corticosteroids, antibiotics, abscess drainage, wide
surgical resection and even mastectomy. However, longterm follow-up is recommended because recurrence,
fistula formation are well-known complications.
We present our experience during 3 years follow up
covering 2015 to 2017 in Trakya region with 40 female
patients who were diagnosed as IGM. Patients were
included in this study when all other possible causes of
granuloma formation were excluded. The diagnosis was
confirmed by core needle biopsy and FNAB.The median
age of 36 (range 25-59). All patients had a history of
childbirth and breastfeeding. At the time of diagnosis,
none of the patients were pregnant, lactating, or had a
history of breast trauma, galactorrhea. Except of two
patients they were all premenopausal.The main clinical
feature was a mass in the breast in all patients and clinical
findings suggesting an infection accompanied the mass in
26 patients (65 %). The lesion was unilateral in 34 patients
and was located in left breast in 21 patients. Six patients
had diagnosed bilaterally IGM. Bilateral breast
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ultrasonography (US) was performed in all patients and
magnetic resonance imaging (MRI) was performed only
in 16 patients.
Keywords: Idiopathic Granulomatous Mastitis,
Ultrasound, MRI

was unilateral in 34 patients and was located in left breast
in 21 patients. Six patients had diagnosed bilaterally IGM.
Bilateral breast ultrasonography (US) was
performed in all patients and magnetic resonance
imaging (MRI) was performed only in 16 patients. USG
showed irregular hypoechoic mass or multiloculated
Background and Aim
abscess formation or periductal heterogenity or ductal
Idiopathic granulomatous mastitis (IGM) is a rare ectasia. MRI showed a heterogeneous enhanced area with
benign breast disease which is characterized by chronic
an irregular border or irregular, intensely enhancing
inflammatory with unknown etiology particularly in
mass with central areas of non-enhancement consistent
younger women. The patients are usually in reproductive with abscess formation.
age group and in their early thirties. They usually present
Surgical treatment was administered in 5 patients
with progressive onset of a breast lump often associated
and relapse occurred in 1 of them at 5 months and
with an inflammation of the overlying skin. Nipple
regressive changes occurred at 14 months into follow up.
retraction or a sinus formation may accompany. Regional In 35 of the patients (87.5%) steroid and antibiotics were
lymphadenopathy in the axillary region can usually be
administered and during follow up 17 patients presented
seen. The initial diagnosis had suspicion for breast
with recurrence.
carcinoma in more than 50% of reported cases. As the
Most of the clinical and radiologic findings were
etiology of IGM is unclear, the causes include
nonspecific, exclusion of malignancy was not simple.
autoimmune diseases, undetected organisms, reaction to
In concusion, differentiating IGM from other
childbirth and the use of oral contraceptives. There are
breast infections and malignancy is the most critical part
many etiologic differential diagnosis in granulomatous
of the management. Multiple assessments which is
lesions of the breast, including infectious, autoimmunity, including clinical, radiologic, and histopathologic
diabetes mellitus, sarcoidosis, fat necrosis; however, these examinations are required for an accurate diagnosis and
theories have not been proven yet.
follow up.
The diagnosis of IGM depends on the cytological
Preferring the long-term follow-up examinations
features of the aspiration biopsy material and the
by the same doctors will be a logical solution for the
histological appearance of the lesion so fine needle
management of such a difficult disease.
aspiration biopsy (FNAB) and core needle biopsy is
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Findings
[Abstract:0579]
All patients had a history of childbirth and
breastfeeding. At the time of diagnosis, none of the
Edirne İl Merkezi’ndeki Anasınıfı Öğrencilerinin Vücut
patients were pregnant, lactating, or had a history of
Kitle İndeksleri ve Annelerinin Vücut Kitle İndeksleri
breast trauma, galactorrhea. Except of two patients they
Arasındaki İlişki
were all premenopausal.
Hatice Hilal Yüksel, Serdar Öztora, Hamdi Nezih
The main clinical feature was a mass in the breast Dağdeviren
in all patients and clinical findings suggesting an infection Trakya Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne
accompanied the mass in 26 patients (65%). The lesion
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AMAÇ: Vücut kitle indeksi, kişinin vücut ağırlığının
boyunun karesine bölünmesi ile elde edilen bir ölçüttür.
Bireylerin kas, kemik, yağ gibi mevcut doku kitlelerini
ölçerek düşük kilolu, normal kilolu, fazla kilolu ve obez
şeklinde kategorize edilmesini sağlar. Çocuklarda obezite
teknolojiye bağımlı hareketsiz yaşam, sık hazır gıda
tüketimi gibi nedenlerden dolayı gittikçe artan bir sağlık
problemidir. Annenin beslenme biçiminin büyüme
çağındaki çocuğun beslenmesi üzerinde ne kadar etkili
olabileceğini görebilmek, beden yapılarının çocuklarının
vücut kitle indeksleri üzerine etkisini saptamak amacıyla
bu çalışma yapıldı.
YÖNTEM: 2016-2017 eğitim yılının ikinci döneminde
Edirne İl Merkezi’ndeki anasınıflarında öğrenim gören
çocukların ve annelerinin boy ve ağırlık bilgileri kısa bir
sosyodemografik anketle birlikte sorgulandı. Hem anne
hem de çocuğun boy ve ağırlık verileri tam elde edilen
566 anne-çocuk çiftinin değerlendirilmesi için tanımlayıcı
istatistikler ve non-parametrik testler kullanıldı.
BULGULAR: Çocukların %7,2’sinin (n=42) düşük kilolu,
%66,7’sinin (n=388) normal kilolu, %11,9’unun (n=69)
fazla kilolu, %14,3’ünün (n=83) obez olduğu görüldü.
Annelerin ise %5’inin (n=27) düşük kilolu, %56’sının
(n=329) normal, %27’sinin (n=156) fazla kilolu, 12’sinin
(n=72) de obez olduğu öğrenildi. Edirne İl Merkezi’ndeki
anasınıfı öğrencilerinin ve annelerinin vücut kitle
indeksleri arasında pozitif bir korelasyon görüldü ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi (p<0,01).
SONUÇ: Annenin vücut kitle indeksi arttıkça
çocuğunkinin de anlamlı oranda arttığı çalışmamız
sonucunda görülmektedir. Çocukluk çağı obezitesinin
önlenmesinde anne rolünün önemini ortaya koymak,
beslenme biçiminde anne-çocuk etkileşimini
gösterebilmek, ailelerin bilinç kazanmaları ve çocukların
da gelecek yaşamlarında daha sağlıklı bireyler ve
ebeveynler olabilmelerini sağlayabilmek açısından
çalışmamız temel alınabilecek bir kaynak niteliğindedir.
Anahtar kelimeler: obezite, beslenme, beden kitle indeksi,
çocuk
Giriş ve Amaç
Çocuklarda obezite/fazla kilo teknolojiye bağımlı
hareketsiz yaşam, sık hazır gıda tüketimi gibi
nedenlerden dolayı gittikçe artan bir sağlık problemidir.
Özellikle genetik yatkınlık olan bireylerde, çevresel
faktörlerin etkisiyle obezite oluşabilmektedir (1).
Çalışmamızda Edirne İl Merkezi’nde öğrenim gören
anasınıfı öğrencilerinin annelerinin vücut kitle
indekslerinin çocuklarının vücut kitle indeksleri üzerine
etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler
2016-2017 eğitim yılının ikinci döneminde Edirne
İl Merkezi’ndeki anasınıflarında öğrenim gören
çocukların ve annelerinin boy ve ağırlık bilgileri kısa bir
sosyodemografik anketle birlikte sorgulandı. İl
merkezindeki 1299 öğrencinin tamamına ulaşmak

hedeflendi. 604 (%46,4) öğrenciden (ve anneden) geri
dönüş alındı. Öğrencilerin hesaplanan beden kitle indeksi
değerlerini yorumlamada Neyzi ve ark. (2) tarafından
geliştirilmiş olan persantil değerleri kullanıldı.
Katılımcıların değerlendirilmesi için tanımlayıcı
istatistikler ve non-parametrik testler (Spearman, MannWhitney U, Kruskall-Wallis) kullanıldı. Araştırmada elde
edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 19 istatistik
programı kullanılarak yapıldı.
Bulgular
Annelerin VKİ’si ile çocuklarının VKİ’si arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu, hafif
düzeyde pozitif korelasyon görüldü (p<0,01, r=0,179).

Katılımcı annelerin VKİ’si ile yaşları (p<0,01,
r=0,19) ve hane gelirleri (p<0,01, r=-0,2) arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon
görüldü. Anne VKİ’si ile eğitim durumu arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu.

Çocukların VKİ değerleri ile yaşları, cinsiyetleri,
doğum haftaları ve haftalık fast food tüketimleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu. Yine çocukların
VKİ’si ile annenin yaşı, hane geliri, annenin ilk doğum
yaşı ve eğitim durumu arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Tartışma
Çalışmamız sonucunda annenin VKİ’si arttıkça
çocuğun da VKİ’sinin arttığı görüldü. Ulutaş ve ark. (3)
tarafından 6-18 yaş arası çocuklara yapılan bir çalışmada
da çocukların VKİ’si ile ebeveynlerininki arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.
Savaşhan ve ark. (4) tarafından 6-11 yaş arası çocuklara
yapılan bir obezite taramasında da anne ve babaların VKİ
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değerleri arttıkça çocuklardaki obezite sıklığının da arttığı
saptanmıştır. Çalışmamız sonucunda annelerde VKİ’nin
yaş ilerledikçe arttığı, hane gelirinin yükselmesiyle de
azaldığı görülmektedir. Işık ve ark. (5)’nın 20 yaş üstü
yetişkinlere yaptığı bir çalışmada da benzer şekilde VKİ
ile yaş arasında pozitif, VKİ ile hane geliri arasında
negatif bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Yaş
ilerledikçe hareketsizliğin ve kronik hastalıkların artması
VKİ’de de artışa yol açmaktadır. Katılımcı annelerde,
okur-yazar olmayanlar hariç, eğitim düzeyi arttıkça
VKİ’nin azaldığı görülmektedir. Artan eğitim düzeyi
bireylerde bilgi düzeyini, iş imkânlarını, sosyo-ekenomik
seviyeyi ve benlik saygısını arttırmakta dolayısıyla beden
imajını önemli bir hale getirmektedir. Yalnız, okur-yazar
olmayan grupta, farklı olarak, üniversite ve üzeri eğitim
alan grubun da altında bir VKİ ortalaması
gözlenmektedir, bu da ancak mevcut grubun düşük
sosyo-ekonomik düzeyi ve çevre şartları ile
açıklanabilmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça VKİ’de
istatistiksel olarak anlamlı bir azalma görülen benzer
çalışmalar olduğu gibi [Işık ve ark. (5), Hamurcu ve ark.
(6)], bu iki parametre arasında anlamlı ilişki
bulunmadığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (7).
Çalışmamızda bunların yanı sıra, annenin yaşı, eğitim
durumu, hane geliri gibi verilerin çocuğun VKİ’sini
etkilemediği görüldü. Annelerin içinde bulundukları
sosyo-kültürel ve ekonomik şartları, büyüme çağındaki
çocuklarına istatistiksel olarak anlamlı olabilecek derece
farklı yansıtmadıkları sonucuna ulaşıldı. Ayrıca
çalışmamıza göre, çocuğun doğum haftası, annenin ilk
doğum yaşı, çocuğun haftalık fast food tüketim miktarı
da çocuğun VKİ’sini etkilememekteydi.
Sonuç
Çalışmamız sonucunda annenin VKİ’sinin
çocuğun VKİ’si üzerine etkisi değerlendirildi. Hem
annenin kendi beslenme alışkanlıklarını çocuğa
yansıtması hem de genetik faktörlerin etkisi altında anne
ve çocuk arasında doğru orantılı bir bağ bulundu.
Günümüzde, dünya üzerinde 6 çocuktan birinin obez ya
da fazla kilolu olduğu bilinmekte (8) ve Edirne İl
Merkezi’ndeki anasınıfı öğrencilerinde (%26) bu oranın
dünya ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir.
Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesinde anne rolünün
önemini ortaya koymak, beslenme biçiminde anne-çocuk
etkileşimini gösterebilmek, ailelerin bilinç kazanmaları ve
çocukların da gelecek yaşamlarında daha sağlıklı bireyler
ve ebeveynler olabilmelerini sağlayabilmek açısından
çalışmamız ileriki çalışmalara temel oluşturabilecek bir
önem arz etmektedir.
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[Abstract:0580]
Nefrotik sendromlu hastalarımızın retrospektif
değerlendirilmesi
Bağdagül Aksu, Ayşe Ağbaş, Nilgün Hatice Selçuk Duru,
Murat Elevli
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
AMAÇ: Nefrotik sendrom (NS), çocukluk yaş grubunun
sık görülen böbrek hastalıklarından biri olup ödem, masif
proteinüri, hipoalbuminemi ve hiperlipidemi ile
karakterizedir. İnsidansı 2- 7/100000 çocuk/yıl olarak
bildirilmektedir. Bu çalışmada, kliniğimizde NS tanısıyla
izlenen hastalar, retrospektif olarak incelenerek yaş,
cinsiyet, etyoloji, tedavi ve prognozları
değerlendirilmiştir.
GEREÇ-YÖNTEM: SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Polikliniği’ne Nisan 2016Aralık 2017 tarihleri arasında başvuran ve NS tanısı ile
izlenen toplam 23 hastanın poliklinik dosyası incelenerek
verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Nefrotik
sendrom tanısı, ISKDC tanı kriterlerine göre konulmuştu.
BULGULAR: Çalışma grubuna alınan toplam 20 hastanın
(11 erkek; 9 kız) ilk başvuru sırasındaki yaş ortalaması
7,3±5,0 yıl (1-17 yıl) idi. Olguların 11’i erkek (%55), 9'u
kızdı (%45), erkek/kız oranı 1/1,2 olarak bulundu.
Spontan remisyona giren bir hasta dışındaki tüm hastalar,
oral kortikosteroid tedavisi almıştı, 6 hastada İV pulse
steroid, 3 hastada ise diğer immunosupresif ilaçların
kullanımı mevcuttu (siklosporin, siklofosfamid,
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mikofenolat mofetil). 4 hasta steroid bağımlı, 10 hasta
steroid cevaplıydı. Hastalarımızın 3’ünde Parvovirus IgM
pozitif saptandı ve DNA kopya sayısı virüs varlığını
desteklemekteydi. 8 hastaya böbrek biyopsisi yapılmıştı.
Minimal lezyon hastalığı 4, membranoproliferatif
glomerulonefrit (MPGN) 2, fokal segmental
glomeruloskleroz 1, C3 glomerülopati 1, C1q nefropatisi 1
olguda saptandı. Son poliklinik kontrollerinde MPGN
olan 2 hasta ve FSGS olan bir hasta dışındaki tüm hastalar
remisyondaydı.
SONUÇ: Çocukluk çağı nefrotik sendromlarında steroid
cevabının %80-85 olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda
steroide yanıt oranını %50 olarak tespit ettik, bu durumu
çalıştığımız merkezin 3.basamak bir sağlık kuruluşu
olması ve komplike hastaların yönlendirilmesi nedeniyle
olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: çocuk, nefrotik sendrom, steroide
yanıt,
Amaç
Nefrotik sendrom (NS), çocukluk yaş grubunun
sık görülen böbrek hastalıklarından biri olup ödem, masif
proteinüri, hipoalbuminemi ve hiperlipidemi ile
karakterizedir. İnsidansı 2- 7/100000 çocuk/yıl olarak
bildirilmektedir (1). Bu çalışmada, kliniğimizde NS
tanısıyla izlenen hastalar, retrospektif olarak incelenerek
yaş, cinsiyet, etyoloji, tedavi ve prognozları
değerlendirilmiştir.
Yöntem
SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Nefrolojisi Polikliniği’ne Nisan 2016-Aralık 2017
tarihleri arasında başvuran ve NS tanısı ile izlenen toplam
20 hastanın poliklinik dosyası incelenerek verileri geriye
dönük olarak değerlendirildi. Nefrotik sendrom tanısı,
ISKDC tanı kriterlerine göre konulmuştu (2).
Bulgular
Çalışma grubuna alınan toplam 20 hastanın (11
erkek; 9 kız) ilk başvuru sırasındaki yaş ortalaması 7,3±5,0
yıl (1-17 yıl) idi. Olguların 11’i erkek (%55), 9'u kızdı
(%45), erkek/kız oranı 1.2/1 olarak bulundu. İzlem
süreleri ortalama 9.6±12.6 ay (1-50 ay aralığında) idi.
Hastalık başlangıcında beş (%25) hastada hipertansiyon
ve dört (%20) hastada mikroskobik hematüri, iki hastada
hipokomplementemi ve üç hastada akut böbrek
yetmezliği vardı. Spontan remisyona giren bir hasta
dışındaki tüm hastalar, oral kortikosteroid tedavisi
almıştı, 6 hastada İV pulse steroid, 3 hastada ise diğer
immunosupresif ilaçların kullanımı mevcuttu
(siklosporin, siklofosfamid, mikofenolat mofetil). 4 hasta
steroide bağımlı, 4 hasta steroide yanıtsızdı.
Hastalarımızın 3’ünde Parvovirus IgM pozitif saptandı ve
DNA kopya sayısı virüs varlığını desteklemekteydi.
Böbrek biyopsisi yapılan 8 hastanın histopatolojik tanıları
minimal lezyon hastalığı (MLH) (n=2),
membranoproliferatif glomerulonefrit (MPGN) (n=2),
fokal segmental glomeruloskleroz (n=2), C3

glomerülopati (n=1), C1q nefropatisi (n=1) (Tablo 1) idi.
Son poliklinik kontrollerinde MPGN ve FSGS tanısı olan
dört hasta dışındaki tüm hastalar remisyondaydı, FSGS
ve C1q nefropatisi olan iki hastanın kreatinin değerleri
hala yüksekti, kronik böbrek hastalığı evre 4 olarak
değerlendirildi.
Tartışma
Çalışmamızda erkek cinsiyet baskınlığı (1,2/1) ve
ortalama başlangıç yaşı 7,3 yıl olarak saptandı. Ülkemizde
yapılan diğer çalışmalarda da hastalığın erkek hastalarda
(1,4/1-2, 1/1) daha sık görüldüğü ortalama başlangıç
yaşının ise 3-6 yıl olduğu bildirilmiştir (3-6). Bizim hasta
grubumuzda ortalama başvuru yaşının daha büyük
olması, nefrotik-nefritik sendrom klinik özelliklerine
sahip olan ya da steroide dirençli hastalarımızın sayısının
fazla olmasından kaynaklanıyordu. Nefrotik sendrom
tedavisindeki temel hedef proteinüriyi mümkün olan en
düşük seviyeye düşürmektir. Başlangıçta steroid
cevabının %80-85 olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda en
sık saptanan histopatolojik tanı FSGS ve MPGN’dir.
Türkiye’den en sık bildirilen histopatolojik tanılar FSGS
ve MPGN (5-7), uluslararası ise MLH ve FSGS’ dir (8-10).
Steroide yanıtsız olan çocukların %36-50’sinin tanı
konulmasından sonraki 10 yıl içinde son dönem böbrek
yetersizliğine (SDBY) ilerlediği bilinmektedir (11,12).
SONUÇ: Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak steroide
yanıt oranı %80 idi. Hastaların %40’ına biyopsi yapılmıştı,
bu durumun çalıştığımız merkezin 3.basamak bir sağlık
kuruluşu olması ve komplike hastaların yönlendirilmesi
nedeniyle olduğunu düşünmekteyiz. Nefrotik sendromlu
hastaların özellikle de steroide bağımlı veya yanıtsız olan
hastaların kortikosteroid veya diğer immunosupresif
ilaçların yan etkisi ve kronik böbrek hastalığı gelişimi
açısından yakın takibi oldukça önemlidir.
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Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için psikiyatri
polikliniğine başvuran DSM V tanı ölçütlerine göre
anksiyete bozukluğu tanısı almış hastalara demografik
veri formu, beck anksiyete ölçeği (BAÖ), beck depresyon
ölçeği (BDÖ) ve yeme tutumu testi (YTT) uygulandı. Tüm
katılımcıların araştırmaya girişlerinde boy, kilo ölçümleri
alınarak vücut kitle indeksleri (VKI) hesaplandı, bel, kalça
ölçümleri ile bel/kalça oranları hesaplaması ve
(Bioimpedans analizi ) BIA ile vücut kompozisyonu
ölçümü yapıldı. Ayrıca psikiyatrik açıdan sağlıklı kontrol
grubuna hastalarla aynı uygulamalar yapıldı.
BULGULAR: Verilerin analizi devam etmektedir.
SONUÇ: Bu çalışma anksiyete bozukluğu hastalarında
vücut kompozisyonu ile hastalık şiddeti ve yeme
tutumları arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışma olması
yönünden önemlidir. Özellikle anksiyete bozuklukları
gibi toplumda sık rastlanan bir hastalık grubunda,
obezitenin ve vücut yağ oranlarının dağılımının
değerlendirilmesi; bu hastalara yaklaşımda yeme tutumu
gibi davranış değişikliklerinin tedavinin önemli bir
parçası haline getirilmesini destekleme yönünde yeni
ufuklar açabilir.
Anahtar kelimeler: anksiyete bozuklukları, obezite, vücut
kompozisyonu, yeme tutumu

[Abstract:0586]

Giriş

Kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve metabolik
sendrom
(MetS) gibi hastalıkların toplumda görülme
Anksiyete Bozukluğu hastalarının yeme tutumu ve
sıklığı
son
yıllarda giderek artmaktadır. Anksiyete
vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi
bozuklukları
ve depresyonun dünyada saptanan en sık
Hülya Ertekin , Yusuf Haydar Ertekin
görülen
hastalıklar
arasında ikinci sırada olduğu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve
gösterilmiştir (1, 2). Özellikle depresyon ve anksiyete
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çanakkale
bozuklukluğu olan hastaların MetS, obezite ve
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aile Hekimliği
kardiyovasküler hastalıklar açısından toplumdan daha
Ana Bilim Dalı, Çanakkale
yüksek risk altında olduğu bilinmektedir (3, 4).
AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve metabolik Endüstrileşmiş dünyada obezite, depresyon ve anksiyete
prevalansı artmaktadır (5). Halen, çocuklarda ve
sendrom (MetS) gibi hastalıkların toplumda görülme
yetişkinlerde esas olarak sedanter yaşam tarzından ve
sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Anksiyete
aşırı beslenmeden kaynaklanan bir obezite salgını vardır.
bozuklukları ve depresyonun dünyada saptanan en sık
Birçok çalışma, çocuklarda ve yetişkinlerde obezite ile
görülen hastalıklar arasında ikinci sırada olduğu
depresif
ve anksiyete belirtilerinin şiddeti arasında ilişki
gösterilmiştir. Özellikle depresyon ve anksiyete
olduğunu
göstermektedir (5, 6).
bozuklukluğu olan hastaların MetS, obezite ve
Yeme
tutum ve davranışlarının obezite
kardiyovasküler hastalıklar açısından toplumdan daha
yüksek risk altında olduğu bilinmektedir. Yeme tutum ve etyolojisinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Obezitesi
olan kişilerin kilo verme, diyet yapma gibi alışkanlıklarını
davranışlarının obezite etyolojisinde önemli bir yeri
değiştirmekte güçlük çektikleri bilinen bir durumdur (7,
bulunmaktadır. Obezitesi olan kişilerin yeme tutum ve
8).
davranışlarını değiştirmekte güçlük çektikleri bilinen bir
Son yıllarda yapılan çalışmalar vücut yağ
durumdur. Son yıllarda yapılan çalışmalar vücut yağ
kitlesindeki
dağılımın özellikle kardiyovasküler
kitlesindeki dağılımın özellikle kardiyovasküler
hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü olduğunu
hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü olduğunu
göstermiştir (9). Psikiyatrik bozuklukların vücut yağ
göstermiştir. Vücut yağ kitlesini değerlendirmek için
dağılımını etkileyebileceği özellikle de viseral yağ
bioelektriksel empedans analizi (BIA) yapılmaktadır. Bu
birikimini
kolaylaştırabileceği ile ilgili veriler
çalışmanın amacı anksiyete bozukluğu olan hastaların
bulunmaktadır
(5, 10-12).
yeme tutumu, vücut kompozisyonu ve hastalık şiddeti
Bu
çalışmanın
amacı anksiyete bozukluğu olan
arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
hastaların
yeme
tutumu,
vücut kompozisyonu ve hastalık
YÖNTEM: Bu çalışmada; Çanakkale Onsekiz Mart
1

2

1

2
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şiddeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntem
Bu çalışmada; Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi psikiyatri
polikliniğine başvuran DSM-5 tanı ölçütlerine göre
anksiyete bozukluğu tanısı almış hastalara demografik
veri formu, beck anksiyete ölçeği (BAÖ), beck depresyon
ölçeği (BDÖ) ve yeme tutumu testi (YTT) uygulandı.
Tüm katılımcıların araştırmaya girişlerinde boy, kilo
ölçümleri alınarak vücut kitle indeksleri (VKI) hesaplandı
ve Bioimpedans analizi (BIA) ile vücut kompozisyonu
ölçümü yapıldı. Ayrıca psikiyatrik açıdan sağlıklı kontrol
grubuna hastalarla aynı uygulamalar yapıldı. Bilinen
kronik hastalığı olan, vücut yağ oranlarını etkileyebilecek
ilaç kullanan, alkol ve madde bağımlılığı olan, okuma
yazma bilmeyen, ölçeklerde sorulan soruları anlamayı
etkileyecek düzeyde mental retardasyonu olan ve gebe
olanlar çalışmaya alınmadı.
Bulgular
Çalışmamıza DSM-5’e anksiyete bozukluğu olan
hastalar, ve psikiyatrik açıdan sağlıklı ve çalışmaya
alınma kriterlerini sağlayan kontroller alındı. Hastaların
%95’i kadın, %5’i erkekti. Hasta ve kontrol grubu
arasında yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum ve VKİ
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmadı.Vücut yağ oranı ve abdominal yağ oranı
bakımından hasta ve kontrol grubu karşılaştırıldığında
yine istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Hastaların BDÖ puanları ile BAÖ, YTT, VKİ ve
vücut yağ oranı (kg) arasında istatistiksel olarak anlamlı
pozitif korelasyon saptandı (p<0.05). Ayrıca BAÖ
puanları ile BDÖ, VKİ arasında da istatistiksel olarak
anlamlı pozitif korelasyon saptandı (p<0.05).
Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma anksiyete bozukluğu hastalarında
vücut kompozisyonu ile hastalık şiddeti ve yeme
tutumları arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışma olması
yönünden önemlidir. Özellikle anksiyete bozuklukları
gibi toplumda sık rastlanan bir hastalık grubunda,
obezitenin ve vücut yağ oranlarının dağılımının
değerlendirilmesi; özellikle anksiyete düzeyi yüksek olan
hastaların bu konuda bilgilendirilmesi ve önerilerde
bulunulması çalışmamız sonucunda bir kez daha ortaya
çıkmıştır. Bu çalışma gelecekte yapılacak benzer
parametrelerin değerlendirildiği, tedavi öncesi ve
sonrasında hastaların değerlendirildiği, daha fazla sayıda
hastanın katılımıyla gerçekleşecek çalışmalara öncülük
edebilir.
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[Abstract:0588]
Artistik Anatomi Açısından Yüz Morfometrisinin
Estetik Algısına Etkisi
Gülşah Ünver , Ali Yılmaz
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim
Dalı
Vücut şekillerinin dıştan incelenmesi, vücuttaki çeşitli
uzunlukların ölçülmesini ve birbirine oranlanmasını
gerektirmiştir. Bunun sonucunda çeşitli eşitlikler,
orantılar ortaya konmuştur. Resim ve heykel gibi güzel
sanatlarla uğraşan tüm sanatçılar güzellik için optimum
belirli orantılardan (kanonlardan) bahsetmişlerdir. Kanon
olarak isimlendirilen bu oranlar estetik algıda olumlu algı
sağladıklarından, kanonların hem tüm vücudun estetik
algısında hem de yüz estetik algısındaki konulara dahil
edilişi çağlar boyunca kaçınılmaz olmuştur. Çalışmanın
amacı, güzelliği temsil ettiğine inanılan bazı oranların
günümüz insanlarının güzellik algısı üzerindeki
geçerliliğinin değerlendirilmesidir. Sanatçıların
eserlerinde kullanmış oldukları bu oranların günümüzde
plastik ve rekonstrüktif cerrahide de kullanımından sıkça
bahsedilmektedir. Bu oranlardan burun indexi, naso-oral
oran ve naso-orbital oran çalışmaya konu alındı. Çalışma
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anket çalışması olup, çalışmaya katılan 384 katılımcının
cevapları değerlendirilerek bilgisayar ortamına girilip
verilerin istatistiksel değerlendirmeleri yapıldı. Sonuçlar
sayı ve yüzde (%) olarak gösterildi. Gruplar arasında
kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi
kullanıldı. İstatistiksel analizler SPSS 20.0 paket programı
kullanılarak yapıldı. P˂0.05 değeri istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi. Elde edilen veriler değerlendirilerek
yüzde burun lokalizasyonlu orantıların estetik algıya
yönelik tespiti yapılmıştır. Veriler tüm yönleriyle
incelendiğinde bulgularımızdan; güzelliği temsil ettiğine
inanılan oranlardan altın oranın günümüz insanları
üzerinde de güzelliği temsil ettiği sonucunu saptadık.
Naso-oral ve naso-orbital oranlara yönelik ise ilgili
seçeneklerin yüzde çoğunlukta güzel olarak
düşünülmediğini saptadık. Çalışmanın sonucuna göre
“güzelliği temsil ettiği düşünülen oranların günümüz
insanları üzerindeki geçerliliği, oranlara göre değişiklik
göstermektedir” diyebiliriz.
Anahtar kelimeler: artistik anatomi, altın oran, kanonlar
Giriş
Artistik anatomi, insan bedeninin hem şeklini
hem de yapısını sanatla ve bilimle olan ilişkisi dahilinde
inceleyerek bir bütün halinde yorumlayan anatomi
çeşitidir (1). Artistik anatominin tarihçesi incelendiğinde
aslında çok daha eski yıllara dayandığı görülebilmektedir.
Ancak bu eski geçmişe rağmen artistik anatominin bilim
dalı şeklinde adlandırılıp tanınması ancak 19. yüzyılda
olabilmiştir (2).
Sanat duygularımızı, düşüncelerimizi,
tasarladıklarımızı ortaya koymakta kullandığımız,
yaratıcılığı sağlayan bir yöntemdir (3). Sanatta yetenek ve
düş gücü beraber işlenir. Sanatta ön plana çıkan unsurlar
yaratıcılık, güzellik ve paylaşımdır (4). Bilim ve sanat
insanın çabasının ürünleridir. İnsanoğlu doğayı
keşfederek bu keşiflerini açığa çıkarmak isteğine
kapılmıştır. Bu istek de insanoğlunu bilime yöneltmiştir.
Bunun yanında insanoğlunun göze hitap etme, güzel olan
nesnelere doğru yönelme ve güzeli bulma arzusu da
olmuştur. Bu arzuları da insanoğlunu sanata
yönlendirmiştir. İşte insanoğlunun bu arzu ve istekleri
düşünüldüğünde bilim ve sanatın insanoğluna ait eserler
olması nedeni de açığa çıkartılmış olur. Bilim için
açıklama, sanat için ise canlandırma tanımlamasını
yapmak doğrudur. Bilim doğruyu temsil ederken sanat
ise güzeli temsil eder. Bilimde kuramlar yani teoriler,
kanıtlara dayalı bulgular vardır. Bilimde bir teorem
ortaya atılır ve bu teori belli prensip ve kriterlere göre ve
de kurallara dayandırılarak neticeye ulaştırılır. Sanatta ise
şahsi duygu ve düşünceler daha ön plana çıkartılıp gözler
önüne sermeye çalışılır. Sanatta da kurallar ve prensipler
mevcut olup bu kural ve prensipler değişik zaman
dilimlerinde ve değişik ekollere göre farklılık
gösterebilmektedir (5).
Sanatçılar insan bedenini sanatta bir materyal

olarak belirlemiş ve yorumlamışlardır. Hemen hemen her
yüzeyin zemini insan bedeni ile doldurulmaya
çalışılmıştır. Sanatçılar anlatmayı arzuladıkları olguları,
konuları nesillere insanla anlatıp aktarmışlardır. İnsan
fiziksel anlamda da mükemmel bedeni ve anatomisiyle
her zaman sanatta harika bir malzeme olmuştur (6). İnsan
vücudu hemen hemen her toplumda incelenmiş ve bu
incelenme toplumdan topluma değişkenlik göstermiştir.
İnsan bedenini inceleyip yorumlamada her ne kadar çağın
gerektirdiği mizaca uyulmaya yönelik bir yaklaşım
mevcutluğunu korumuş olsa da anatominin esas
ilkelerinden fazlasıyla yararlanılma durumu hep var
olmuştur (7).
Güzellik ve güzelliğin taşıdığı estetik algı
penceresinden bakıldığında, insan vücudunun bilhassa
sanatçılarca da işlenmesi çağlarca süreklilik arz etmiştir.
Tarih süresince güzellik gücün ve başarının simgesi
dahilinde algılanıp yorumlanmıştır (8). Güzellik
duyularımız arasındaki şekil bağlantılarının bir bütün
halinde algıya yansımasıdır. Varlıkların şekline, yüzeyine,
kütlesine göre bireylerin algısı değişir. Varlıkların şekil,
yüzey ve kütle olarak belirli bazı ölçülere göre
düzenlenmişliği derecesinde ilgili nesne bireylerde
hoşnutluk duygusu yaratır ve bu duygu neticesinde de
güzellik algısı kavramı doğar (9). Güzel olarak ifade
ettiğimiz şeyde ilgili nesnenin biçimsel dizaynı ve bu
biçiminin nitelikleri önem taşır. Bu biçimsel nitelikler
matematiksel ilkeler doğrultusunda sayısal bağıntılarla
ilişkili olarak da kullanılabilinir (10). Estetik güzel
sanatları ve güzelliği değerlendirerek, güzellik ve sanata
dair genel ilkeleri ortaya koymayı hedefleyen bir felsefe
dalıdır. Estetik, algıların toplandığı bilgiler sentezidir (11).
Estetik kuramı, güzelin sadece öznel olmayan yani
nesnellik belirten bir anlamı taşıyan tanımını yapmaz aynı
zamanda farklı terimler ile arasındaki ilişkileri belirleyip
değerlendirmeyi de hedefler (12). Estetiğin insan
bedeninde ilgi alanı temelde iki kısma ayrılır. Bu iki
alandan birisi yüz estetiği diğeri ise beden estetiğidir (13).
Kişilerce en çok algılanılan ve en çok dikkat çeken bölge
ise yüzdür ve güzellik kavramını algılayıp tanımlamada
yüzün görünümü daima ön plana çıkmıştır (14). Yüzün
bir bölümü olan burun, güzellik algısının oluşmasında
çok önemli bir yüz parçasıdır. Burun yüzde güzelliğin
sağlanmasında oldukça etkili olan bir organımızdır. Başta
burun oranları olmak üzere yüzümüzdeki oranların
değerleri estetik algıyı etkiler (13). Yüzün estetik algıdaki
değeri, yüzün şeklinin ve yüzdeki oranların
değerlendirilip yorumlanarak incelenmesine de bağlıdır.
Vücut şekillerinin dıştan incelenmesi, vücuttaki
çeşitli uzunlukların ölçülmesini ve birbirine
oranlanmasını gerektirmiştir. Bunun sonucunda çeşitli
eşitlikler, orantılar ortaya konmuştur. Resim ve heykel
gibi güzel sanatlarla uğraşan tüm sanatçılar güzellik için
optimum belirli orantılardan (kanonlardan)
bahsetmişlerdir. Ancak güzelliği tanımlamak için evrensel
bir kriter oluşturulamamıştır (15). Sanatçıların eserlerinde
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kullanmış olduğu bu oranların günümüzde plastik ve
rekonstrüktif cerrahilerde de varlığından sıkça
bahsedilmektedir. Kanon olarak isimlendirilen bu oranlar
estetik algıda olumlu algı sağladıklarından, kanonların
hem tüm vücudun estetik algısında hem de yüz estetik
algısındaki konulara dahil edilişi çağlar boyunca
kaçınılmaz olmuştur. Günümüzde "yüz estetiği" ile
alakalı 8 adet neoklasik kanon formülüze edilmiştir. Bu
kanonları şu şekilde sıralayabiliriz: İkiye bölen kural
(Two section facial profile): v-en = en-gn, Üçe bölen kural
(Three-section facial profile): tr-g = n-sn = sn-gn, Dörde
bölen kural (Four section facial profile): Başın ön
görünümü (saçlı deri dahil) dört eşit parçaya
bölünmektedir ki v-tr = tr-g = g-sn =sn-gn, Burun-kulak
dikey eşitlik kuralı (Nasoaural proportion canon): nsn=sa-sba., Burun, göz yatay eşitlik kuralı (Orbitonasal
proportion canon): al-al = en-en, Gözlerin yatay eşitlik
kuralı (Orbital proportion canon): ex-en = en-en = en-ex,
Burun-ağız genişlik orantısı (Nasooral proportion canon):
ch-ch = 1,5 x al-al, Burun-yüz genişlik orantısı (Nasofacial
proportion canon): zy-zy = 4 x al-al (13). Yüz estetik
algısında önem taşıyan oranlardan biri de altın orandır.
Altın oranın güzelliği temsil ettiği, yüzdeki güzellik
algısına dair dengenin altın oran nedeniyle olduğuna
yönelik düşünceler mevcuttur (16). Altın oran hem
matematik alanında hem de fiziksel çevrede ezelden beri
var olmuştur. Altın oran; bir bütün ile bu bütünün
parçalarıyla arasındaki uyumun “en uygun’’ olduğunu
gösteren nicel değere sahip bir bağıntıdır. Sanatçılar,
düşünürler ve bilim adamları pek çok alanda altın oranın
varlığına dair hem fikir olmuşlardır. Altın oran sadece
matematiksel bir kavram olarak kalmamış, uyum ve
güzellik ölçütü olarak estetik ve sanatın da tasnif
edilmesinde temel teşkil etmiştir.
Sanatçıların eserlerinde sıkça kullanmış oldukları
bu oranların son dönemlerde plastik ve rekonstrüktif
cerrahide de kullanımı epeyce yaygınlaşmıştır. Plastik
cerrahlar güzelliği temsil ettiği düşünülen bu oranlarla
ilgili verilere sıkça ihtiyaç duymaktadırlar. Oranların
kullanıldığı alanlardaki artışlar bu konuya dair
çalışmaların sayısını da arttırmaya sevk etmiştir. Ancak
yine de estetik algıya etki eden faktörlere yönelik olarak,
estetik algıyı temsillendiren evrensel kriter niteliğinde bir
belirleyici açıklanamamıştır.
Çalışmamızda; güzelliği temsil ettiğine inanılan
oranlar günümüz insanlarında güzellik algısına pozitif
katkı sağlıyor mu? Bu oranlar güzellik algısına etki eden
etmenler arasında değerlendirilmeli mi?, Burun-indexi,
naso-oral, naso-orbital oranların güzellik algısındaki
etkisi nedir? Oran değerlerinden hangisinin güzelliği
temsil etmede geçerliliği fazladır? gibi sorulara cevap
bulunulmaya çalışıldı. Oranların günümüz insanları
üzerindeki geçerliliği testlenilerek, çalışmamızdan elde
edilen veriler sayesinde bilim ve toplumun konu
hakkında daha doğru ve objektif bilgilere sahip olacağı ve
bu konuda aracı olacağımız kanısındayız. Sanatçılar ve

cerrahlar için, günümüz insanları için daha doğru
bilgilerin kaynağı olmuş olarak, daha başarılı sanat
eserleri oluşturulması ve daha başarılı operasyonlar
gerçekleştirilmesine yönelik olarak da kaynak olacağımızı
düşünüyoruz.
Gereç ve Yöntemler
Çalışmamız iki aşamada planlandı. Birinci
aşamayı anketin oluşturulması için gereken süreç
oluşturdu. Anket formu, gönüllülerin demografik
bilgilerini (yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve mesleki
bilgiler) ve güzel sanat, altın oran ilgisinin belirlendiği
bilgiler ile estetik algının ölçüldüğü bölümden
oluşmaktadır. Estetik algının ölçülmesinin planlandığı
bölümü oluşturmak için profesyonel ressamdan yardım
alındı. Bu aşamada estetik olarak güzelliği temsil ettiği
kabul edilen ve güzelliği temsil ettiği düşünülen
proporsiyonlara sahip bir yüz resmi, profesyonel bir
ressama bilgisayar ortamında çizdirtildi. Bu resmin,
burun ile ilgili bazı antropometrik ölçümleri değiştirilerek
sayısı çoğaltıldı. Çizilen resimlerin hepsinde alın
yüksekliği, alın genişliği, sağ-sol göz genişlikleri, gözler
arası mesafe, üst yüz genişliği, alt yüz genişliği, alt yüz
yüksekliği, ağız genişliği ve burun yükseklikleri sabit
kaldı. Sadece burun genişliği değiştirilerek resimler
çoğaltılarak sayısı arttırıldı. Ankette estetik algının
ölçülmesi amacıyla üç soru hazırlandı. Her soru için dört
adet resim oluşturuldu. Toplamda anket formuna 12 adet
resim dahil edildi. Estetik algının ölçüldüğü soruların
ilkinde, burun yüksekliğinin burun genişliğine oranı
olarak tanımlanan burun indeksi sorgulandı. Burun
yüksekliğinin burun genişliğine oranı (burun indeksi) 1,5;
1,618 (altın oran); 1,7 ve 1,8 olan dört resim oluşturuldu.
Bu oranlardan 1,5 değeri A seçeneğinde, 1,618 (altın oran)
değeri B seçeneğinde, 1,7 değeri C seçeneğinde, 1,8 değeri
D seçeneğindedir (Bkz. Resim 1).

Resim 1. Burun indeksinin değerlendirildiği bölüm

309

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
Estetik algının ölçüldüğü ikinci soruda ise burun
genişliğinin gözler arası mesafeye oranı olarak
tanımlanan naso-orbital oran sorgulandı. Burun
genişliğinin gözler arası mesafeye oranı (naso-orbital
oran) 0,5;1;1,5 ve 1,8 olan dört adet resim oluşturuldu. Bu
oranlardan 0,5 değeri A seçeneğinde, 1 değeri B
seçeneğinde, 1,5 değeri C seçeneğinde, 1,8 değeri D
seçeneğindedir (Bkz. Resim 2).

Çalışmamızın ikinci aşamasında ise oluşturulan
anketin gönüllüler tarafından doldurulması sağlandı.
Çalışmamıza Edirne’de bulunan 384 gönüllü dahil edildi.
Anketlerimizin Edirne merkez içerisinde günlük yaşam
süreçlerinde yoğunluğun bulunduğu yerlerde (Edirne
merkez, Alışveriş merkezleri v.s.) yapılmasına özen
gösterildi. Çalışmamıza katılmaya karar vermiş
gönüllülerin ankete verdikleri cevaplar değerlendirilerek
bilgisayar ortamına girilip verilerin istatistiksel
değerlendirmeleri yapıldı. Sonuçlar sayı ve yüzde (%)
olarak gösterildi. Gruplar arasında kategorik verilerin
karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. İstatistiksel
analizler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak yapıldı.
P˂0.05 değeri istatistiksel anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Çalışmamıza anketin tüm sorularını cevaplamayı
kabul eden 384 gönüllü dahil edilmiştir. Çalışmamıza
dahil ettiğimiz katılımcıların 231’ini kadın, 153’ünü de
erkekler oluşturmaktadır. Çalışmaya dahil olan
katılımcılar, eğitim durumlarının değerlendirilmesi
amacıyla üç gruba ayrıldı. Birinci grubu eğitim durumu
ilkokul, ortaokul ve lise olanlar oluşturdu. İkinci grubu
lisans derecesine sahip olanlar, üçüncü grubu ise yüksek
lisans ve doktora derecesine sahip olanlar oluşturdu.
Katılımcıların 134’ünün lise ve altı seviyesinde, 219’unun
lisans seviyesinde, 30’unun ise yüksek lisans ve doktora
seviyesinde olduğu saptandı. Katılımcıların altın oran
Resim 2. Naso-orbital oranın değerlendirildiği bölüm
hakkında bilgisinin sorgulandığı sorunun analizinde
saptadığımız bulgular ise 239 kişinin altın oran hakkında
Estetik algının ölçüldüğü üçüncü soruda ise ağız
bilgisi yok iken, 145 kişinin ise altın oran hakkında bilgi
genişliğinin burun genişliğine oranı olarak tanımlanan
sahibi olduğu yönündedir. Çalışmaya dahil olan
naso-oral oran sorgulandı. Ağız genişliğinin burun
katılımcıların altın oranın güzelliği yansıtıp
genişliğine oranı 0,5;1;1,5 ve 1,8 olan dört adet resim
yansıtmadığına dair düşüncelerine yönelik bulgularda
oluşturuldu. Bu oranlardan 0,5 değeri A seçeneğinde, 1
katılımcıların 260’ı altın oranın güzelliği yansıttığını
değeri B seçeneğinde, 1,5 değeri C seçeneğinde, 1,8 değeri
düşünmediklerini, 124’ü ise altın oranın güzelliği
D seçeneğindedir (Bkz. Resim 3).
yansıttığını düşündüklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların
görsel sanatlarla ilgilenip ilgilenmediklerine yönelik
olarak da 384 kişiden 175 kişi görsel sanatlarla
ilgilenmediğini, 209 kişi ise görsel sanatlarla ilgilendiğini
belirtmiştir.
Çalışmada, estetik algıyı değerlendirmek için her
birinde 4 adet resim bulunan üç adet soru soruldu. Bu
sorulara dair cevaplara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir (Tablo 1).
Çalışmada burun indeksinin değerlendirildiği
soruya verilen cevapların katılımcıların durumlarıyla olan
ilişkilerini incelediğimizde ise; cinsiyet ile istatistiksel
olarak birliktelik olmadığını (p=0.364), eğitim seviyesi ile
istatistiksel olarak birliktelik olduğunu (p=0.008), altın
oran hakkında farkındalık ile istatistiksel olarak birliktelik
olduğunu (p=0.17), altın oranın güzelliği temsil ettiği
düşüncesine sahip olma ile istatistiksel olarak birliktelik
olduğunu (p=0.031), görsel sanatlarla ilgilenme ile
istatistiksel olarak birliktelik olduğunu belirledik
(p=0.003).
Resim 3. Naso-oral oranın değerlendirildiği bölüm
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Tablo 1. Her üç oran için A, B, C, D seçeneklerine verilen
cevaplar
Estetik algının
değerlendirildiği A
B
C
D
bölüm
Burun indexinin
*
değerlendirildiği 76
212
80
16
resimler
(%19.8) (%55.2) (%20.8) (%4.2)
Naso-orbital
oranın
değerlendirildiği
resimler

4
(%1.0)

*
73
(%20.1)

305
(%79.4)

2
(%0.5)

Naso-oral
*
oranın
7
298
75
4
değerlendirildiği (%1.8)
(%77.6) (%19.5) (%1)
resimler
(* ile gösterilen seçenek ilk soru için altın oranın, ikincide nasoorbital oranın 1 olduğu, üçüncüde ise naso-oral oranın 1.5
olduğu resimleri gösteren seçeneklerdir.)
Çalışmada naso-orbital oranın değerlendirildiği
soruya verilen cevapların katılımcıların durumlarıyla olan
ilişkilerini incelediğimizde ise; cinsiyet ile istatistiksel
olarak birliktelik olmadığını (p=0.494), eğitim seviyesi ile
istatistiksel olarak birliktelik olmadığını (p=0.972), altın
oran hakkında bilgi sahibi olma ile istatistiksel olarak
birliktelik olmadığını (p=0.404), altın oranın güzelliği
temsiliyeti düşüncesi ile istatistiksel olarak birliktelik
olmadığını (p=0.782), görsel sanatlarla ilgilenme ile
istatistiksel olarak birliktelik olmadığını belirledik
(p=0.311). Çalışmada naso-oral oranın değerlendirildiği
soruya verilen cevapların katılımcıların durumlarıyla olan
ilişkilerini incelediğimizde ise; cinsiyet ile istatistiksel
olarak birliktelik olduğunu (p=0.021), eğitim seviyesi ile
istatistiksel olarak birliktelik olmadığını (p=0.356), altın
oran hakkında bilgi varlığı ile istatistiksel olarak
birliktelik olmadığını (p=0.404), altın oranın güzelliği
temsiliyeti düşüncesiyle istatistiksel olarak birliktelik
olmadığını (p=0.072), görsel sanatlarla ilgilenme ile
istatistiksel olarak birliktelik olmadığını belirledik
(p=0.132).
Veriler tüm yönleriyle incelendiğinde
bulgularımızdan güzelliği temsil ettiğine inanılan
oranlardan olan altın oran’ın günümüz insanları üzerinde
de güzelliği temsil ettiği sonucunu saptadık. Altın oranın
olduğu resim güzellik algısı açısından en fazla tercih
edilen resim oldu. Naso-oral ve naso-orbital oranlara
yönelik ise ilgili seçeneklerin (güzelliği temsil ettiğine
inanılan oranları bulunduran resimlerin) en fazla sayıda
beğenilen resimler olmadığını saptadık. Neoklasik
kanonların günümüz insanları nezdinde güzelliği temsil
edip etmediğine yönelik olarak aldığımız cevaplardan
beklenilen oran değerlerinin bizim çalışma
popülasyonumuz içerisindeki günümüz insanlarında en
fazla yüzde değerinde beğenilen seçenek olmadığı

sonucuna ulaştık. Bu sonuç da bize çalışmamızı
yaptığımız popülasyonun güzellik algılarında daha çok
burun yükseklik ve genişlik oranına odaklandığını,
güzellikte ağız genişliği ve gözler arası mesafeye çok
dikkat etmediklerini düşündürttü. Öte yandan sonuçlar
oransal olarak düşünülüp değerlendirildiğinde, bize ilgili
popülasyonun güzellik algısında burun genişliği gözler
arası mesafeye göre daha fazla olan, gözler arası
mesafenin daha az olduğu, birbirine biraz daha yakın
olan gözlerin olduğu, ağız genişliğinin biraz daha küçük
olduğu yüzlerin daha ön plana çıkan yüzler olduğunu
düşündürttü. Çalışmaya baktığımızda sonuçların
değerlendirilmesinde cinsiyetin, eğitim seviyesinin, altın
oran hakkında bilgi sahibi olmanın, altın oranın güzelliği
temsil ettiği düşüncesine sahip olmanın ve görsel
sanatlarla ilgilenmenin cevaplarda etkili olduğunu
gördük. Burun indexinin değerlendirildiği bölümde çok
büyük çoğunlukta istatistiksel olarak birliktelik olduğunu
saptamış olmamız; bize burun indexinin güzellik
algısında genel olarak bireyler için değerlendirildiğini,
altın oranın insanlar için güzellik algısında hala büyük
çoğunlukta önem ve ilgi taşıdığını anlamamızı
sağlamıştır. Naso-oral ve naso-orbital oranların
değerlendirildiği bölümlerde çok büyük çoğunlukta
istatistiksel olarak birliktelik olmadığını saptamış
olmamız ise; bize katılımcıların bu oranlarla
ilgilenmediklerini, bu oranların katılımcıların çok
dikkatlerini çekmediklerini anlamamızı sağlamıştır.
Netice olarak “Güzelliği temsil ettiği düşünülen oranların
günümüz insanları üzerindeki geçerliliği, oranlara göre
değişiklik göstermektedir” diyebiliriz.
Tartışma
Estetik algının oluşmasında etkili olan faktörlere
dair yapılan Birkhoff (1933), Arnheim (1974), Gombrich
(1995), Höge (1995), Locher (2003) çalışmalarında nesnede
var olan denge ve orantının estetik yargıyı pozitif
etkilediğini ortaya koymuşlardır (17-21). Bu çalışmaların
sonucu, bizim çalışmamızda burun indexinin
değerlendirildiği bölümde altın oranın en fazla beğenilen
resim olması sonucuyla benzerlik göstermektedir. Yine
Berlyne (1971), Jacobsen and Höfel (2002) çalışmalarında
nesnenin simetrik ya da asimetrik olmasının, Moshagena
ve Thielschc (2013) çalışmalarında karmaşıklık veya basit
olmasının, Berlyne (1970, 1971), Hekkert ve van
Wieringen (1990), Hekkert ve diğerleri (2003), Solso (2003)
çalışmalarında benzer ya da farklı olmasının estetik
yargıyı etkilediğini saptamıştırlar (22-28). Bu çalışmaların
sonuçları, bizim çalışmamızda burun indexinin, nasoorbital oranın, naso-oral oranın farklı değerlerde güzel
bulunması ile benzerlik göstermektedir. Yüz güzelliğine
etki eden oranlarla ilgili olarak kız ve erkek olarak her iki
cinsiyetin de ele alınarak değerlendirildiği Aytan ve
ark.’ın (1994) çalışmalarında yüzün erkek ve kızlarda
dikey-yatay kombinasyonunda bir ahenk olduğunu
göstermişlerdir. Her iki cinsiyet için de estetik bir
analizde doğrusal ölçümler yerine, bu ölçümlerden
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oluşturulacak oranlar veya açısal ölçümlerin yeğlenmesi
sonucuna ulaşmışlardır (29). Bu çalışmanın sonucu, bizim
çalışmamızda güzellik algısında oran değerlerinin önemli
olduğu ve güzel yüzü belirlemede oranların etkili olduğu
sonucuyla benzerlik göstermektedir. Peron et al. (2012)’un
oran ile yüz estetik algısı arasındaki korelasyona dair
araştırmalarında, araştırmalarının analizi neticesi %18.8’i
güzel, %70.6 kabul edilebilir oranda güzel bulunmuştur
(30). Bu elde edilen bulgular, Reis (2001)’in yaptığı
çalışma ile Martins (2001)’in yaptığı çalışmadaki örnekler
içinde kabul edilebilir paternin üstün olma durumunu
göstermektedir (31,32). Peron et al. çalışmasının sonucu
da bizim çalışmamızda 1.618 değerindeki altın oranın
bulunduğu seçeneğin 384 kişiden 212 kişi tarafından,
yüzde oran olarak da %55.2 oranında güzel bulunması
sonucuyla örtüşmektedir. Bir yüze güzel sıfatını layık
görebilmemiz için oranların hepsinin de makul düzeyde
orantılı olması gerekmektedir. Bu sonuçlar oranların
etkisini koruduğunu göstermektedir. Bizim çalışmamızda
da günümüz insanları üzerinde oranların etkisi olduğuna
dair sonuçlar bulunmuş olup bu çalışmaların sonuçları da
bizim çalışmamızın sonuçlarıyla bağdaşır. Oranlar ile
estetik algı arasında beklenilen düzeyde ilişki
kurulamadığı yönünde çalışmalar da mevcuttur.
Bireylerin cepheden görünüşlerinin değerlendirildiği
başka bir çalışmada ise Matoula ve Pancherz lateral
sefalometrik radyografiler üzerinde iskeletsel oranların
çekicilik üzerine etkisini incelemişler ve lateral iskeletsel
morfolojinin cephe görünüşünde az düzeyde etkili
olduğunu ifade etmişlerdir (33). Kiekens ve ark.’nın
yaptıkları araştırmada yüz üzerinde belirlenmiş olan
oranlardan sadece birkaç tanesinin, erişkinlerde yüz
estetiği ile anlamlı ilişkisi olduğu bulunmuştur (34). Bu
sonuçlar da, bizim çalışmamızda naso-oral ve naso-orbital
oranların değerlendirildiği bölümde beklenilen
seçeneklerin en yüksek oranda işaretlenen seçenek
olmadığı sonucuyla benzerlik göstermektedir.
Çalışmanın sonuçları katılımcıların demografik
verileri ve katılımcıların sahip oldukları bazı nitelikler
düşünülüp güzelliği temsil ettiği düşünülen oranlara dair
verilen cevaplarla beraber değerlendirildiğinde, konuyla
ilgili yapılan çalışmaların bazıları ile benzerlik
göstermekte iken bazıları ile de sonuçlarımız
örtüşmemiştir. Konuyla ilgili kullanım alanlarındaki artış
ve bu konuya dair ihtiyaç duyulan veri durumu
düşünüldüğünde konuyla ilgili; daha farklı etnik
popülasyonlarda, daha geniş spektrumda, daha fazla
sayıda katılımcının dahil edilebildiği, cinsiyet ayrımı
yapılarak, eğitim seviyesi aralığı belirlenilerek, bireylerde
daha farklı oranların (yüzde burun dışında kalan
kısımlara ait, tüm beden için de çeşitli oranlara ait)
değerlendirildiği, daha farklı faktörlerin sorgulanılarak,
renkli resimlerin kullanıldığı, çeşitli meslek grupları
arasında, daha fazla sayıda çalışmalar üzerine
yoğunlaşılması gerekliliğine inanmaktayız.
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[Abstract:0591]
Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite ve Rahatsızlığa
Dayanma Düzeyi ile Kas İskelet Sistemi Problemleri
Arasındaki İlişki
Sevgi Özdinç Anar, Halit Selçuk, Nimet Sermenli Aydın
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
AMAÇ: Tüm yaş, cinsiyet ve sosyal gruplarda görülen
kas iskelet sistemi kaynaklı ağrı ve dizabilite, çağımızın
epidemik bir sağlık problemidir. Yaş, cinsiyet, beden
kütle indeksi(BKİ), stres ve düşük fiziksel aktivite risk
faktörleri arasında bildirilmektedir. Bu çalışmada bilişsel
fiziksel aktivite ve rahatsızlığa dayanma düzeyi ile kas

iskelet sistemi problemleri arasındaki ilişkinin
araştırılması planlanmıştır.
YÖNTEM: Araştırmaya 124 üniversite öğrencisi dahil
edilmiştir. Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite
Ölçeği(BDFAÖ), Rahatsızlığa dayanma ölçeği(RDÖ) ve
Cornell Musculoskeletal Discomfort (CMD) Anketlerinin
Türkçe versiyonları gönüllük esasına göre sınıf ortamında
doldurtulmuştur. BDFAÖ, kişisel engeller, sonuç
beklentisi ve öz düzenleme olarak üç alt faktör
içermektedir. Yüksek puan düzeyin iyi olduğunu
göstermektedir. Ölçekten alınabilecek maksimum puan
dokuzdur. RDÖ, Rahatsızlıktan kaçınma ve rahatsızlığa
dayanma olmak üzere iki alt faktör içermektedir.
Ölçekten alınabilecek toplam puan 0-42 aralığındadır.
CMD Anketi kas iskelet sistemine yönelik yirmi vücut
bölümünde ağrı varlığı, ağrı şiddeti ve engel düzeyini
sorgulayarak kendi içinde puanlanan bir veri toplama
aracıdır. Çalışmada bu üç ölçek ve alt faktörleri
arasındaki ilişki analiz edilmiştir.
BULGULAR: Yaş ortalaması 19.79±2.09, BKI, 21.63±2.78
dir. BDFAÖ toplam puanı, 4.03± 1.57, RDÖ toplam puanı;
22.53±4.38, CMD toplam skoru 52.97±91.43 dur. BDFAÖ
alt boyutlarından öz düzenleme ile RDÖ toplam ve alt
faktör puanları arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir
(sırasıyla; p=0.028, p=0.044). Rahatsızlığa dayanma alt
faktörü ile boyun bölgesi musculoskeletal rahatsızlık
skoru arasında negatif ilişki tespit edilmiştir (p=0.00).
BDFAÖ toplam puanı ile CMD toplam ve bölgesel
puanları arasında ilişki tespit edilememiştir ( p˃0.05).
BDFAÖ ile rahatsızlığa dayanma alt faktörü arasında
anlamlılık sınırına yakın ilişki mevcuttur (p=0.057).
SONUÇLAR: BDFAÖ ile kas iskelet sistemi problemleri
arasında ilişki tespit edilemezken RDÖ ile pozitif ilişki
söz konusudur. Aslında bu sonuç, dolaylı olarak BDFAÖ
ile kas iskelet sistemi problemleri arasında ilişki
olabileceğini işaret etmektedir. Farklı örneklem
gruplarında karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: fiziksel aktivite, rahatsızlık, fiziksel
farkındalık
Giriş ve Amaç
Kas iskelet sistemi kaynaklı ağrı ve dizabilite,
modern epidemik bir sağlık sorunudur(1). Kadın
cinsiyet, beden kütle indeksi(BKİ), stres ve düşük fiziksel
aktivite risk faktörleri arasında bildirilmektedir((2-4).
Prevelans, yaşlılarda daha yüksek olmakla birlikte,
inaktivite ve obesite gibi nedenlerle gençlerde, hatta
çocuklarda da artma eğilimi göstermektedir (5, 6).
Yapılan son çalışmalarda kronik kas iskelet sistemi
ağrıları ile öz yeterlilik arasında ilişki olduğu
bildirilmektedir(7). Bilişsel davranışçı fiziksel aktivite
(BDFA), bireylerin fiziksel aktviteye katılımını teşvik veya
kısıtlayıcı düşünsel, çevresel, davranışsal faktörlerin
tümünü kapsar. Rahatsızlığa dayanma kavramı, bireyin
fiziksel rahatsız edici bedensel durumlara dayanma
kapasitesini ifade eder. Rahatsızlığa dayanıksızlık
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(intolerance) ise bireyin rahatsız edici bedensel
duyumlara dayanma kapasitesinin azalması anlamına
gelir. Rahatsızlığa intölerans, sağlık hizmetinin sık
kullanımı ve panik bozukluklarla ilişkili bulunmuştur (8).
Bilişsel davranışçı fiziksel aktivite bireylerin fiziksel
aktiviteye katılımını etkileyerek dolaylı bir şekilde kas
iskelet sistemi problemleriyle (KİSP) ilişkili olabileceği,
rahatsızlığa intöleransın ise kas iskelet sistemi ağrılarının
psikosomatik yönü ile ilişkili olabileceği hipotezinden
yola çıkarak, bu çalışmada bilişsel fiziksel aktivite ve
rahatsızlığa dayanma düzeyi ile kas iskelet sistemi
problemleri arasındaki ilişkinin araştırılması
planlanmıştır.
Yöntem
Araştırmaya 124 üniversite öğrencisi dahil edildi.
Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği (BDFAÖ),
Rahatsızlığa Dayanma Ölçeği(RDÖ), Cornell
Musculoskeletal Discomfort (CMD) Anketlerinin Türkçe
versiyonları gönüllük esasına göre sınıf ortamında
doldurtuldu.
BDFAÖ, Schembre ve arkadaşları (2015)
tarafından geliştirilmiş(9), Eskiler ve arkadaşları (2016)
tarafından Türkçe uyarlaması yapılmıştır(10). Ölçek,
kişisel engeller, sonuç beklentisi ve öz düzenleme olarak
üç alt faktör içermektedir. Yüksek puan, düzeyin iyi
olduğunu göstermektedir. Ölçekten alınabilecek
maksimum puan dokuzdur. RDÖ, Norman B. Schmidt ve
arkadaşları tarafından 2006’da rahatsız edici duyumlara
dayanma kapasitesindeki kişisel farklılıkları ölçmek
amacıyla geliştirilmiştir((11) . Özdel ve arkadaşları
tarafından 2015’te Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması
yapılmıştır. Rahatsızlıktan kaçınma ve rahatsızlığa
dayanma olmak üzere iki alt faktör içermektedir.
Ölçekten alınabilecek toplam puan 0-42 aralığındadır.
CMD, Hedge ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.
Türkçe versiyonu, Erdinç ve arkadaşları (2011) tarafından
çalışılmıştır(12). CMD anketi kas iskelet sistemine yönelik
yirmi vücut bölümünde ağrı varlığı, ağrı şiddeti ve engel
düzeyini sorgulayarak kendi içinde puanlanan bir veri
toplama aracıdır.
İstatistiksel olarak tanımlayıcı istatistiklerden
aritmetik ortalama ve standart sapma verildi. Verilerin
normal dağılıma uygunlukları test edildikten sonra
normal dağılıma uygunluk gösterenler için parametrik
göstermeyenler için non parameterik testler kullanıldı.
Bulgular
Yaş ortalaması 19.79±2.09, BKI, 21.63±2.78 dir.
BDFAÖ toplam puanı, 4.03± 1.57, RDÖ toplam puanı;
22.53±4.38, CMD toplam puanı 52.97±91.43 dur. BDFAÖ
alt boyutlarından öz düzenleme ile RDÖ toplam ve alt
faktör puanları arasında pozitif ilişki tespit edildi
(sırasıyla; p=0.028, p=0.044). Rahatsızlığa dayanma alt
faktörü ile boyun bölgesi Cornell musculoskeletal
rahatsızlık skoru arasında negatif ilişki tespit edildi
(p=0.00). BDFAÖ toplam puanı ile CMD toplam ve
bölgesel puanları arasında ilişki tespit edilemedi (p˃0.05).

BDFAÖ ile rahatsızlığa dayanma alt faktörü arasında
anlamlılık sınırına yakın ilişki bulundu (p=0.057).
Tartışma
Kas iskelet sitemi problemlerinin kişisel, çevresel
ve fiziksel faktörlerle ilişkilendirebiliriz. Fiziksel aktivite
KİSP arasındaki ilişkiye yönelik literatürde bazı çelişkili
bildirimler olmakla birlikte düşük fiziksel aktivite
seviyesi risk faktörleri arasında kabul edilmektedir(2, 13).
Bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımlarına yönelik
araştırmalar obesite kontrolü ve fiziksel aktivite
katılımının ve sürdürmenin arttırılması üzerine
yoğunlaşmıştır(14-16).
Bilişsel Davranışçı tedavi yaklaşımlarının akut ve
subakut ağrının azaltılmasında kronik ağrıya oranla daha
etkili olduğu bildirilmektedir(17).
Sonuçlar
BDFAÖ ile kas iskelet sistemi problemleri
arasında ilişki tespit edilemedi. BDFAÖ alt faktörlerinden
öz düzenleme ile RDÖ arasında pozitif ilişki vardır. RDÖ
toplam puanı ve fiziksel rahatsızlığa dayanma alt skoru
ile boyun bölgesi kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
arasında negatif ilişki söz konusudur. Aslında bu sonuç,
dolaylı olarak BDÖ ile kas iskelet sistemi problemleri
arasında ilişki olabileceğini işaret etmektedir. Farklı
örneklem gruplarında karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç
vardır.
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Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim
Dalı
AMAÇ: Çocukluk çağı zehirlenmeleri önlenebilir ölüm ve
hastalık nedenlerindendir. Özellikle üç yaş ya da 10 kg
altındaki çocuklarda tek tablet, tek kapsül, tek kaşık gibi
düşük dozlarda bile ölümcül seyirli olabilen ilaçlar
mevcuttur. Bu grup ilaçlarla olan zehirlenmelere dikkat
çekmek amacıyla düşük dozlarda ölümcül olabilen ilaç
zehirlenmesi ile başvuran hastaların demografik
özellikleri ile prognozlarını irdelemek istedik.
YÖNTEM: 1 Ocak 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında
İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniği'ne düşük
dozlarda ölümcül olabilen ilaç zehirlenmesi ile başvuran
hastaların dosyalarını yaş, cinsiyet, alınan madde, acil
servise başvurana kadar geçen süre, ek hastalık varlığı,
özkıyım amacı olup olmadığı, uygulanan tedavi
yöntemleri, acil serviste izlem ve sonuçları açısından
retrospektif olarak inceledik.
BULGULAR: Toplam 142 zehirlenme vakasının 25'i
(%17,6) düşük dozlarda ölümcül olabilen ilaç
zehirlenmesi idi. Vakaların yaş ortalaması 8,42 ± 6,79 yıl
olup bunların 17'si kızdı (%68). Olguların 10'u (%40)
trisiklik antidepresanlar, sekizi (%32) antipsikotikler, ikisi
(%8) antiaritmikler, ikisi (%8) oral antidiyabetikler, ikisi
(%8) kalsiyum kanal blokerleri ve biri kolşisin ile
zehirlenmişti. Vakaların yedisi (%28) özkıyım amaçlı ilaç
alımı olup, yaş ortalamaları 15,8 ± 1,47 yıldı. Alınan
ilaçlar, vakaların sadece dördünün kendi ilacı olup
diğerleri evde başkalarına ait olan ilaçlardı. Acil serviste
izlem süreleri ortalama 17,6 ± 17,23 saatti. İzlem boyunca
dört vakada (%16) akut bilinç değişikliği, iki vakada (%8)
kusma, bir vakada (%4) tremor ve bir vakada (%4)
hiperpotasemi saptandı. Acil servisteki klinik izlemleri
sonrasında 14 vaka (%56) acilden taburcu edildi, 11 vaka
(%44) yoğun bakım ünitesine transfer edildi. Kaybedilen
vaka olmadı.
SONUÇ: Çocuklarda çok sayıda ilaç tedavi dozlarında
bile akut zehirlenmeye hatta ölüme neden olabilir.
Çocukların başvuru anında zehirlenme belirti ve
bulgularının olmaması hekimi yanıltmamalıdır. Düşük
dozlarda ölümcül olabilen ilaçlar hekimler tarafından
akılda tutulmalıdır. Zehirlenme materyalinin miktarı ve
alınma zamanının bilinmesi, zehirlenme belirtilerinin
erken tanınması, erken dönemde gerekli özgül antidot ve
destek tedavisinin uygulanması hastaların prognozu
açısından önemlidir.
Anahtar kelimeler: çocuk, acil, düşük dozlarda ölümcül
olabilen ilaç

[Abstract:0593]

Giriş

Düşük Dozda Ölümcül Olabilen İlaç Zehirlenmesi
Nedeni ile Çocuk Acil Servisimizde Başvuran Vakaların
Değerlendirilmesi
Metin Uysalol
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocukluk çağı
zehirlenmeleri önemli bir önlenebilir morbidite ve
mortalite nedenidir. Amerikan Zehirlenme Kontrol
Merkezi’nin (AAPCC) 2016 raporuna göre alınan toksik
maddeler arasında duman, gazlar, analjezikler, piller,
uyarıcılar ve sokak ilaçları, antihistaminikler,
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antidepresanlar ve kardiyovasküler ilaçlar yer almaktadır
(1). Potansiyel olarak ölümcül olabilecek ilaçlar arasında
ise analjezikler, soğuk algınlığı ve öksürük preparatları,
antidepresanlar, antipsikotikler ve sedasyon etkili
hipnotikler bulunmaktadır. İlk beş yaşta ilaçlarla olan
zehirlenmelerin nedeni genellikle verilen ilacın doz aşımı,
ilacın yanlış reçete edilmesi, aile bireylerinin kullandığı
ilaçların yanlışlıkla çocuklar tarafından alınması ya da
ilaçların uygun olmayan dozlarda hazırlanmasına
bağlıdır. Çocukluk çağındaki zehirlenmelerin
çoğunluğunda yaygın olarak kullanılan birçok ilacın
genellikle düşük dozlarda alınması sonucu görülen düşük
toksisite, aile ve hekimlerde göreceli olarak yüksek
dozların da güvenilir olduğunu düşündürebilir.
Çocukluk çağında özellikle üç yaş ya da 10 kg altındaki
çocuklarda tek tablet, tek kapsül, tek kaşık gibi düşük
dozlarda bile potansiyel olarak ölümcül olabilen tıbbi
preparatlar da mevcuttur (2).
Bu grup ilaçlarla olan zehirlenmelere dikkat
çekmek amacıyla düşük dozlarda ölümcül olabilen ilaç
zehirlenmesi ile başvuran hastaların demografik
özellikleri ile prognozları irdelendi. Gelecekte
zehirlenmelerin önlenmesi ile morbidite ve mortailtenin
azaltılmasına yönelik uygulamalara ve yeni çalışmalara
zemin hazırlaması amaçlandı.
Yöntem
1 Ocak 2016 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arasında
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk
sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Acil Polikliniği'ne
düşük dozlarda ölümcül olabilen ilaç zehirlenmesi ile
başvuran hastaların dosyaları yaş, cinsiyet, alınan madde,
başvurana kadar geçen süre, başvuru anındaki klinik
bulguları, ek hastalık varlığı, özkıyım amacı olup
olmadığı, uygulanan tedavi yöntemleri, acil serviste izlem
ve sonuçları açısından retrospektif olarak incelendi. Tıbbi
ilaçlar dışındaki nedenlerle oluşan zehirlenmeler (zehirli
hayvanlarla temas, karbon monoksit zehirlenmesi, tarım
ilaçları, besin ve mantar zehirlenmeleri, haşeratlara karşı
kullanılan maddeler ve kimyasal maddeler ile olan
zehirlenmeler) ile tıbbi hasta dosyasındaki verileri eksik
olan hastalar çalışmaya alınmadı. Acil servise başvuru
sırasındaki şikayet ve muayene bulguları, zehirlenmeye
neden olan ilaçlar, zehirlenme nedenleri, ilaçları aldığı
yerler, yapılan tedaviler, acil servisteki izlem süreleri,
hastaların izlendikleri servisler ve tedavi sonuçları
hazırlanan forma kaydedildi. Çalışmada elde edilen
veriler, istatistiksel analizleri için SPSS 21.0 (IBM SPSS
statistics 21) paket bilgisayar programı kullanıldı.
Bulgular
Toplam 142 zehirlenme vakasının 25'i (%17,6)
düşük dozlarda ölümcül olabilen ilaç zehirlenmesi idi.
Vakaların yaş ortalaması 8.42 ± 6.79 yıl olup bunların 17'si
kızdı (%68).
Olguların 10'u (%40) trisiklik antidepresanlar, sekizi (%32)
antipsikotikler, ikisi (%8) antiaritmikler, ikisi (%8) oral
antidiyabetikler, ikisi (%8) kalsiyum kanal blokerleri ve

biri kolşisin ile zehirlenmişti. Vakaların yedisi (%28)
özkıyım amaçlı ilaç alımı olup, yaş ortalamaları 15.8 ± 1.47
yıldı. Altı vakada çoklu ilaç alımı saptandı. Alınan ilaçlar,
vakaların sadece dördünün kendi ilacı olup diğerleri evde
başkalarına ait olan ilaçlardı. Acil serviste izlem süreleri
ortalama 17.6 ± 17.23 saatti. İzlem boyunca dört vakada
(%16) akut bilinç değişikliği, iki vakada (%8) kusma, bir
vakada (%4) tremor ve bir vakada (%4) hiperpotasemi
saptandı. Acil servisteki klinik izlemleri sonrasında 14
vaka (%56) acilden taburcu edildi, 11 vaka (%44) yoğun
bakım ünitesine transfer edildi. Kaybedilen vaka olmadı.
Tartışma
Çalışmamıza alınan vakalarda ölüm
görülmemiştir. AAPCC 2016 verilerine göre
zehirlenmelerin yaklaşık %60’ının, zehirlenmeye bağlı
ölümlerin de yaklaşık %5.2’sinin çocuklarda olduğu
yayınlanmıştır. Beş yaş altı çocuklarda ise %2.2 oranında
ölüm bildirilmiştir. AAPCC raporunda düşük dozlarda
ölümcül seyirli bu ilaçlar tüm çocukluk yaş grubunda
zehirlenmeye bağlı ölümlerin önemli bir kısmını, iki yaşın
altındaki çocuklarda ölümlerin ise yaklaşık %40'ını
oluşturduğu belirtilmiştir (1). Refik Saydam Hıfzısıhha
Merkez Başkanlığı, Ulusal Zehir Merkezine yapılan
başvurularının değerlendirildiği bir çalışmada zehirlenme
vakalarının %56’sının çocukluklarda görüldüğü
bildirilmiştir. Zehirlenmelerin ülkemizde ölüme yol açma
sıklığı 2001 Devlet İstatistik Enstitüsü verilerine göre
%3.77’dir. Zehir Danışma Merkezlerine bildirilen
vakaların yarısından fazlasının altı yaşın altında olduğu
ve daha ölümcül seyrettiği açıklanmıştır. Ülkemizde
yapılan çalışmalarda zehirlenmelerden ölüm oranının %04.5 arasında değiştiği görülmektedir (3).
Küçük dozları bile ciddi klinik bulgulara neden
olabilen ilaçlar trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler,
sıtma ilaçları, antiaritmikler, kalsiyum kanal blokerleri,
beta blokerler, narkotikler, ağızdan alınan
antidiyabetikler, kafor, metil salisilat, teofilin, podofilin,
klonidin ve diğer imidazolinazlar, lomitol, lindane olarak
sıralanmıştır (2). Yeni ve güçlü moleküllerin üretilmesiyle,
eski ilaçlarla ilgili elde edilen yeni verilerle, liste sürekli
güncellenebilecektir. Çalışmamızda 142 zehirlenme
vakasının %17.6’sı düşük dozlarda ölümcül olabilen ilaç
zehirlenmesi idi. İlaçların %40 trisiklik antidepresanlar,
%32 antipsikotikler, %8 antiaritmikler, %8 oral
antidiyabetikler, %8 kalsiyum kanal blokerleri ve %4
kolşisin idi.
Zehirlenmelerde klinik bulgular kötüye gidiyorsa,
konvülziyon, hipotansiyon varsa, hasta iyi görünüyor
ancak aldığı toksin ölümcül ise, gecikmiş toksisite söz
konusu ise, hastanın takibinde dikkatli olunması gerekir.
Antiaritmikler, kalsiyum kanal blokerleri ve trisiklik
antidepresanlar tipik olarak disritmilere bağlı ölümlere
neden olurlar. Opioidler MSS depresyonu ve solunum
durması ile ölüme yol açar. İzlem boyunca vakalarımızın
%16’sında akut bilinç değişikliği, %8’i kusma, %4’ün de
tremor ve hiperpotasemi saptandı.
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Çocukların başvuru anında zehirlenme belirti ve
bulgularının olmaması hekimi yanıltmamalıdır.
Zehirlenme materyalinin miktarı ve alınma zamanının
bilinmesi, zehirlenme belirtilerinin zamanında tanınması,
erken dönemde gerekli özgül antidot ve destek
tedavisinin uygulanması hastaların prognozu açısından
önemlidir. Çalışmamızda vakaların çoğunluğu acilden
taburcu olurken önemli bir bölümü de yoğun bakımda
izlenmiştir. Hasta kaybedilmemiştir. Bu sonuca toksinler
hakkında farkındalığın artmasının, hastaların yakın
takibinin ve zamanında uygun tedavilerin yapılmış
olmasının etkili olduğu düşünüldü. Bu ilaçlara özel
etiketleme sistemi geliştirilerek, bir dozunda bile çocuklar
için ölümcül olabileceği de yazılmalıdır. Hekimler toksik
olabilecek ilaçlardan yazdığı erişkinlere, her seferinde
zehirlenmelerin önlenmesi konusunda ilaçların
çocuklardan uzak tutulması gibi klasik önlemleri
hatırlatmalıdır. Ailelere çocuklar için yazılan ilaçların
hatalı kullanımları, doz yanlışlıkları, zamanından erken
veya gereğinden fazla verilmemesi konusunda bilgi
verilmelidir.
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1748 were older than 80 years old. %31.9 of all patients are
on postoperative period. Clinical characteristics and
outcomes of very old and other patients were compared.
Female patients were more frequent in very old patient
group. Albumin level was lower and urea was higher in
very old patients whereas creatine was similar between
groups. Very old patients were significantly anemic.
White blood cell count was higher in old patients. Most
frequent diagnosis of very old patients are diseases
involving multiple systems and cardiovascular system
whereas least frequent diagnosis infectious disease.
Hospitalization length was similar between groups of
patients. Despite significant differences of demographic
and biochemical parameters in hospital mortality did not
differ in very old patients. Contrary to existing studies we
found that mortality of very old critically ill patients is not
increased.
Keywords: geriatric patients, intensive care unit, critically
ill, mortality

Background
Increased quality of healthcare facilities caused an
older population with multiple comorbidities. Geriatric
patients are admitted to intensive care units more
frequently compared with younger patients. Advanced
age is classically accepted as worse prognostic factor in
critically ill patients. However studies reported better
outcomes in these patients group with increased geriatric
health care. We aimed to investigate comorbidities and
clinical outcomes of very old and critically ill patients in a
tertiary center.
Materials and Methods
We retrospectively reviewed records of 1748
patients hospitalized in Haseki Training and Research
Hospital between 2008 and 2014.
Results
316 patients of 1748 were older than 80 years old.
%31.9 of all patients are on postoperative period. Clinical
[Abstract:0595]
characteristics and outcomes of very old and other
patients were compared. Female patients were more
Characteristics and outcomes of critically ill patients
frequent in very old patient group. Albumin level was
older than eighty years old
lower and urea was higher in very old patients whereas
Mehmet Toptaş
creatinine was similar between groups. Very old patients
Haseki Research and Education Hospital Anesthesiology were significantly anemic. White blood cell count was
Department, İstanbul, Turkey
higher in old patients (Table 1). Most frequent diagnosis
of very old patients are diseases involving multiple
Increased quality of healthcare facilities caused an older
systems and cardiovascular system whereas least frequent
population with multiple comorbidities. Geriatric patients diagnosis infectious disease (Table 2). Hospitalization
are admitted to intensive care units more frequently
length was similar between groups of patients. Despite
compared with younger patients. Advanced age is
significant differences of demographic and biochemical
clasically accepted as worse prognostic factor in critically parameters in hospital mortality did not differ in very old
ill patients. We aimed to investigate comorbidities and
patients.
clinical outcomes of very old and critically ill patients. We Discussion
have retrospectively evaluated critically ill patients
Our study showed that approximately one fifth of
hospitalized in intensive care unit of Haseki Education
critically ill patients are older than 80 years old. Female
and Research Hosptial between 2008-2014. 316 patients of predominance may be related with longer life expectancy.
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AIM: Aging of the optic nerve may result in reduced
visual sensitivity or vision loss. As in most tissues, the
human optic nerve is a target for degenerative changes
associated with disease and aging. At present, functional
importance of aging-related changes and the causes of
impaired vision functions are not yet fully disclosed. In
the present study, normal aging of optic nerve was
evaluated immunohistochemically, electron
microscopically (EM) and morphometrically in Wistar
Additionally frailty tends to increase in female patients.
Albino rats of different age groups (newborn, preAdvanced age was related with increased urea levels. Our pubertal, pubertal, young, adult and elder).
findings were compatible with previous studies so that
METHODS: To determine significant morphometric data,
older patients tend to be dehydrated due to decreased
numerical image analysis and statistical analysis
thirst thrive. Interestingly creatinine levels were not
(Kruskal-Wallis test) were applied to all morphological
statistically different from other patients. Low albumin
results. The p-value< 0.050 is considered significant.
levels may show bad nutritional status of patients which
RESULTS: Morphometric increase in the optic nerve
is accompanied with dehydration. We showed that older diameter with aging and the change in the number of
patients have lower hemoglobin levels. In addition to
axon between the age groups were statistically significant
nutritional status, anemia of chronic disease may be an
(nerve diameter/ P = 0.001, number of axon/ P = 0.002).
important factor in this patient group. WBC count was
In immunohistochemical assessments, Glial fibrillary
higher in old patients statistically; however this minor
acidic protein (GFAP) involvement was more specific in
difference does not seem to be clinically relevant. Very
the elderly group, while Nerve growth factor (NGF)
old patients undergo surgery as frequent as younger
involvement was at membrane level in the newborn and
patients despite accompanying multisystem disease.
was both at cellular and axonal levels in aged group. EM
examinations also revealed that myelin sheath was
degenerated with aging and that those areas were filled
with connective tissue.
CONCLUSION: Consequently, one of the causes of visual
loss is degenerative changes in the optic nerve due to
aging.
Keywords: Aging, electron microscopy, immunohistochemical analysis, morphometry, optic nerve
Introduction
The human optic nerve is a specialised brain
extension that performs the process of transferring visual
knowledge from the retina to the brain. As in most
tissues, optic nerve is a target for degenerative changes
associated with disease and aging. Until today, functional
importance of aging-related changes and the causes of
[Abstract:0597]
impaired vision functions are not yet fully understood
Aging is a complex and multifactorial process in which
Morphometric and Immunohistochemical Study of Age- organs undergo cell death degeneration and loss of
Related Changes in the Optic Nerve
function. Recently, it has been described that neural
Serpil Cilingiroglu Anli , Engin Calguner , Deniz Erdogan , tissues present morphologic changes during senility.
Cigdem Elmas , Meltem Bahcelioglu , Rabet Gozil , Dural
Histopathological and immunohistochemical findings
Kadioglu
include increased number of astrocytes, accumulation of
Department of Anatomy, Kirikkale University, Kirikkale, proteoglycans, loss of nerve fiber bundles and increase of
Turkey
areal density of Glial fibrillary acidic protein (GFAP)
Department of Anatomy, Gazi University, Ankara,
antibody immunoreactivity in the optic nerve. Nerve
Turkey
growth factor (NGF) is another antibody that is first
Department of Histology and Embryology Gazi
discovered and the best neurotrophic factor known to
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play a critical protective role in the developing nervous
system during active neuronal growth and differentiation.
In addition, degeneration of the NGF may be expected in
degenerations in the central nervous system, which also
occurs due to aging. Age-related changes in the optic
nerve of rats were morphometrically and
immunohistochemically examined in this study.
Materials and Methods
This study was conducted in Gazi University
Faculty of Medicine, Department of Anatomy. The
experimental protocol was approved by The Local Ethical
Committee for Animal Studies. In the study, a total of 36
Wistar Albino rats were used without gender
discrimination. Experimental animals were divided into 6
groups, namely newborn (4 days), pre-pubertal (5 weeks),
pubertal (7 weeks), young (3 months), adult (12 months)
and elderly (24 months) respectively. All animal
experiments were carried out in accordance with the
declaration of Helsinki. In vivo perfusion of the rats that
had been inoculated with intraperitoneal injection was
performed. The extracted optic nerve were examined by
light microscopy and electron microscopy (EM). NGF and
GFAP antibody and peroxidase-antiperoxidase indirect
5,6

immunohistochemical staining were applied to the
sections from the prepared blocks. Tissue samples were
evaluated by imaging on a Leica DM4000 imaging assay
system. Thin sections taken from tissue blocks were also
evaluated using a Carl-Zeiss EM900 transmission electron
microscopy. Morphometric evaluation is; semi-thin
sections of each optic nerve were stained with toluidine
blue and imaged with the same assay system. The
number and the diameter of the nerve fibers were
evaluated in the Leica QVin3 program. The statistical
analysis was performed using SPSS (Statistical package
for social sciences, version10.0). Kruskal-Wallis test was
used to compare the number of axon and the axon
diameters according to optic nerve groups. The results
were statistically significant (P<0.05).
Results
NGF showed more membran involvement in the
newborn group (Figure 1A) and the periphery of the
fibers involvement and astrocytic feet were also stained in
the vein wall in pre-pubertal group. (Figure 1B). In aged
group, NGF involvement was found to be at both axonal
and cellular levels (Figure 1C).

Figure 1A, 1B, 1C (Immunoperoxidase & Hematoxylin x 400 - Small picture x 100).
In the semi-thin sections of the nerve in newborn group, it was determined that the myelin sheath was very
thin and some of the fibers were not yet fully mature (Figure 2A). The nerve reached the normal diameter in young
group (Figure 2B). In aged group, myelin degeneration was observed in thick axons and myelin loss. (Figure 2C).

O

I

Figure 2A, 2B, 2C (Small Picture-Toluidine Blue × 40) (Toluidine Blue × 1000).
Especially, GFAP indicated astrocytic differentiating cells, and that it was strongly localized at the membrane
and cytoplasmic level in newborn group (Figure 3A). In astrocyte cytoplasm was found to be very intense in the
pubertal group (Figure 3B) and is also astrocytes and fiber degeneration was very obvious in aged group (Figure 3C).
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Figure 3A, 3B, 3C (Immunoperoxidase&Hematoxylin x 400 – Small picture x 100)
In the EM image; it was observed that the myelinated nerve fibers were few and small in diameter and the
oligodendrocytes were newly formed the myelin sheath in newborn group (Figure 4A). In young group,
oligodendrocytes were seen with heterochromatic nuclei and cytoplasm. (Figures 4B1-4B2). Besides, in aged group, all
types of myelin degeneration were common (Figures 4C1-4C2).

Ù
Ù

Figure 4A, 4B1-4B2, 4C1-4C2 (Uranil Asetat-Kurşun Sitrat, Picture x 3000).
In morphometric analysis a statistically significant
difference was found between the groups in terms of the
average diameter and number of axon of the optic nerve
(Kruskal-Wallis test/ nerve diameter P = 0.001, axon
number P = 0.002),(Tables 1,2/Figure 5,6).
Table 1: Diameter values of optic nerve in varying age
groups. The results were Kruskal-Wallis test (P= 0.001).
Minimum
Optic Nerve
Experimental
Standard
&
Diameter
groups (n=6)
Deviation Maximum
(ųm)
Value
Newborn,
224.18257.33
± 26.50
4 days
296.13
Prepubertal,
481.55495.92
± 14.17
5 weeks
516.09
Pubertal,
469.63546.31
± 49.29
7 weeks
608.16
Young,
494.80501.25
± 6.29
3 months
510.62
Adult,
572.13608.02
± 19.06
12 months
623.21
Elderly,
561.83580.72
± 11.21
24 months
597.51

Figure 5. Age-related distribution of optic nerve
diameters.
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Table 2. The number of axons of the optic nerve with
varying experimental groups. The results were KruskalWallis test (P=0.002).

initiated the first human clinical trial of gene delivery in
an adult neurodegenerative disorder, administering the
NGF gene to patients with early stage of Alzheimer's
disease. In our study, the involvement of the NGF was
seen at the cellular and axonal level in elderly group. In
EM study of age-related structural changes in axonal
myelin sheaths and cell membranes may result in
morphometric changes (edema, excessive accumulation of
cholesterol and sphingomyelin and other lipids, etc.).
Conclusion
In this research, the increase in nerve diameter
with aging, the irregular increase and decrease of the
number of axon according to the age and besides these
the astrocytic increase has been determined. On the other
hand, the results showed that aging reduced the number
of oligodendrocytes. In addition, it was observed that
NGF showed more membran involvement in the
newborn, and it was at both cellular and axonal levels in
elderly. Besides, GFAP involvement was determined
more specific in elderly. In the light and electron
microscopic findings, accumulation of osmophilic
material, seperation in the myelin sheath, vacuolization,
loss and secession of axon and glial skars were
determined in adults and elderly groups. It was detected
that the locations of degenerated fibers were filled with
connective tissue and glia scar tissue. On the other hand,
it was thought that some myelinated nerve fibers that
remained intact could compensate for a degree of vision.
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Experimental
groups (n=6)
Newborn,
4 days
Prepubertal,
5 weeks
Pubertal,
7 weeks
Young,
3 months
Adult,
12 months
Elderly,
24 months

Number of
Axon

Standard
Deviation
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&
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Value

149.6667

±16.9312

126-172
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144-218
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120.0000
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123-169

Discussion
The decrease in visual acuity, visual field, contrast
sensitivity, motion perception and dark adaptation can be
observed in the elderly.
According to the some studies the age-related
change of the number of axon were found to be
significantly different in the newborn and the elderly rats
in terms of the number of myelinated nerve fibers.
However, in some other studies the changes in the
number of axon with aging was found statistically
insignificant. Our study show that the diameter and the
number of axon of the optic nerve between the age groups
was statistically significant.
On the other hand, a number of studies
demonstrated that it have detected some degenerative
changes in the morphological structure of the optic nerve
with aging. In our study, degeneration of large-scale
myelinated fibers progressed with the increase of the age.
Furthermore, it was also observed that the age-related
degenerative changes such as myelinated opening, the
double layer formation and the loss on myelin lamellar
were also observed in the adult and the elderly groups.
In immunohistochemical study that examined the
age-related changes in the optic nerve in rats, the GFAP
antibody, which is a determinant in the identification of
astrocytes, has been used. However, in the meningeal
membrane, the astrocytic count, the regional density of
GFAP immunoreactivity, the diameter and area of the
nerve was decreased. In our study, GFAP antibody
uptake was observed in all experimental groups. It was
also determined that the degeneration of the myelin
sheath, starting from the adult group, continued to
increase with the progress of the age. In this process, the
cytoplasm of the oligodendrocyte was enlarged and the
tubular cells of the GER became evident. Tuszynski et al.
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eksikliği %17, IGFBP3 düzeyleri normal iken;
malnütrisyonu olmayanlarda IGF-1 eksikliği %15, IGFBP3 eksikliği %3 idi. Sağlıklı kontrollerin hiçbirinde IGFBP-3
düşük değildi, IGF-1 eksikliği oranı hastalara göre anlamlı
olarak düşüktü (%3,p<0.05). Serum çinko düzeyi ile IGF-1
ve IGFBP-3 düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki saptandı (r=0.26,p=0.008; r=0.25,p=0.009).
SONUÇ: Serum IGF-1 ve çinko düzeyleri arasında
anlamlı ilişkinin olması, büyüme hormonunun etkisinde
çinko iyonlarının etkili olabileceğini desteklemektedir.
Kısa boylu ve malnütrisyonlu hastalarda çinko
düzeylerinin kontrollerle benzer bulunması bu hastalarda
rutin çinko tedavisinin gerekliliği konusunda şüphe
uyandırmaktadır. Diğer yandan çinkonun serum düzeyi
ile doku düzeyi arasında farklılıklar olabileceği de akılda
tutulmalıdır.
Anahtar kelimeler: boy kısalığı, malnütrisyon, IGF-1,
Çinko
Amaç

Çocuklarda büyüme ve gelişme, genetik yapı,
beslenme, hormonal ve çevresel faktörlere bağlıdır.
Normal büyüme ancak yeterli beslenme ile
gerçekleşebilir. Yeterince beslenemeyen bir çocuğun ilk
[Abstract:0598]
önce büyümesi duraklar. Postnatal dönemde büyümede
en etkili hormon büyüme hormonudur. Büyüme
Kısa Boylu Çocukların Malnütrisyon Durumları ile
hormonu (BH), biyolojik etkilerini hedef dokulardaki BH
Serum Çinko Düzeyi Arasında İlişki Var Mıdır?
reseptörüne bağlanarak, insülin benzeri büyüme faktörü 1
Seniha Kiremitçi Yılmaz , Murat Şan
‘insuline
like growth factor 1 (IGF-1)’ ve insülin benzeri
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
büyüme
faktörü
bağlayıcı protein 3 ‘insuline like growth
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AMAÇ: Büyüme hormonu postnatal büyümede etkindir. immun sistem ve üreme sisteminde işlevleri olan bir eser
elementtir. Çinko iyonlarının büyüme hormonunun
Çinko iyonlarının büyüme hormonunun salınımda etkili
salınımda
etkili olduğu bilinmektedir. Malnütrisyonlu
olduğu bilinmektedir. Malnütrisyonlu çocuklarda çinko
çocuklarda
çinko gibi eser elementlerin yetersiz olduğu
gibi elementlerin yetersiz olduğu düşünülmektedir.
düşünülmektedir.
Bu nedenle klinik pratikte beslenme
Çalışmamızda hastalarda serum çinko düzeyinin
malnütrisyon, boy kısalığı ve serum IGF-1 ve IGFBP-3 ile bozukluğu ve boy kısalığı olan çocuklarda çinko
suplementleri tedavide yaygın olarak kullanılmaktadır.
ilişkisini araştırdık.
Çalışmamızda malnütrisyonu olan veya olmayan kısa
MATERYAL-METOD: Boyu yaşa ve cinse göre ortalama
boylu
hastalarda serum çinko düzeylerini araştırmayı,
boydan -2 SD ve daha fazla geri olan hastalardan,
serum
çinko düzeyi ile serum IGF-1 ve IGFBP-3
beslenme bozukluğu, kronik hastalığı olmayan 117 hasta
arasındaki
ilişkiyi araştırdık.
ve 30 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Boya göre ağırlık
Yöntem
z-skoru yaşa ve cinsiyete göre -2’nin altında ise
Boyu yaşa ve cinse göre ortalama boydan -2 SD
malnütrisyon olarak değerlendirildi. Serum çinko,
ve
daha
fazla geri olan hastalardan, beslenme bozukluğu,
somatomedinC (IGF-1), insülin benzeri büyüme faktörü
kronik
hastalığı
olmayan 117 hasta ve 30 sağlıklı kontrol
bağlayıcı protein 3 (IGFBP-3) ölçüldü. IGF-1 ve IGFBPçalışmaya
alındı.
Boya göre ağırlık z-skoru yaşa ve
3’ün yaşa ve cinsiyete göre z-skorları hesaplandı. z-skoru,
cinsiyete
göre
-2’nin
altında ise malnütrisyon olarak
-2’nin altındaysa eksik olarak değerlendirildi.
değerlendirildi. Serum çinko, IGF-1, IGFBP-3 ölçüldü.
Antropometrik ölçümler, serum çinko, IGF-1, IGFBP-3
IGF-1 ve IGFBP-3’ün yaşa ve cinsiyete göre z-skorları
düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortanca yaşı 10 (1,3-17,2) yaş idi. hesaplandı. z-skoru, -2’nin altındaysa eksik olarak
değerlendirildi. Antropometrik ölçümler, serum çinko,
%44’ünde hafif ve orta derecede malnütrisyon saptandı.
IGF-1, IGFBP-3 düzeyleri arasındaki ilişki araştırıldı.
Malnütrisyonlu hastaların %10’unda, normal ağırlıklı
Bulgular
çocukların %11’inde, kontrollerin %15’inde çinko eksikliği
saptandı (p>0.05). Malnütrisyonlu hastalarda IGF-1
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Hastaların ortanca yaşı 10 (1,3-17,2) yaş idi.
%44’ünde hafif ve orta derecede malnütrisyon saptandı.
IGF-1 düzeyi, malnütrisyonlu olanlarda 152 ± 117 ng/mL,
olmayanlarda 166 ± 126 ng/mL idi (p>0.05). Çinko
düzeyi, malnütrisyonlu hastalarda 98 ± 14 µg/dL,
malnütrisyonu olmayanlarda 96 ± 12 µg/dL saptandı
(p>0.05). Malnütrisyonu olan ve olmayan hastaların
hemoglobin, demir, demir bağlama kapasitesi ve ferritin
düzeyleri arasında fark saptanmadı. Malnütrisyonlu
hastaların %10’unda, normal ağırlıklı çocukların
%11’inde, kontrollerin %15’inde çinko eksikliği saptandı
(p>0.05). Malnütrisyonlu hastalarda IGF-1 eksikliği %17,
IGFBP-3 düzeyleri normal iken; malnütrisyonu
olmayanlarda IGF-1 eksikliği %15, IGFBP-3 eksikliği %3
idi. Sağlıklı kontrollerin hiçbirinde IGFBP-3 düşük
değildi, IGF-1 eksikliği oranı hastalara göre anlamlı olarak
düşüktü (%3,p<0.05). Serum çinko düzeyi ile IGF-1 ve
IGFBP-3 düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir
ilişki saptandı (r=0.26,p=0.008; r=0.25,p=0.009).
Sonuç
Sonuç olarak serum IGF-1 ve çinko düzeyleri
arasında anlamlı ilişkinin olması, büyüme hormonunun
etkisinde çinko iyonlarının etkili olabileceğini
desteklemektedir. Kısa boylu ve malnütrisyonlu
hastalarda çinko düzeylerinin kontrollerle benzer
bulunması bu hastalarda rutin çinko tedavisinin
gerekliliği konusunda şüphe uyandırmaktadır. Diğer
yandan çinkonun serum düzeyi ile doku düzeyi arasında
farklılıklar olabileceği de akılda tutulmalıdır.

cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çalışma
durumu, kronik hastalık varlığı, sigara ve alkol tüketimi
arasında ilişki yoktu (p>0,05). Katılımcıların
%80,9(n=186)’unda kırık yoktu, kırığı olanların ise en sık
alt ekstremitede (%54,5; n=24) görülüyordu. Kırıklar daha
sık 18-64 yaş arasında ve erkeklerde görülmekteydi
(p=0,005; p=0,000). Kırık ile medeni durum, eğitim
durumu, gelir düzeyi, gözlük kullanımı, egzersiz yapma,
kronik hastalık varlığı arasında ilişki yoktu (p>0,05). Kırık
sigara içenlerde daha sık (p=0,000); alkol kullananlarda
daha az görülmekteydi (p=0,001). Katılımcıların
%94,8(n=218)’inin TUG testi normaldi; bozuk olanların
test süresi ortalama 18,73±3,13(min=15; max=23)
saniyeydi. TUG testi sonucu ile kırık arasında ilişki yoktu
(p=0,199). STEADI’ nın algoritmasına göre düşük risk
grubunda 221, orta risk grubunda 8, yüksek risk
grubunda 1 kişi bulundu.
SONUÇ: Düşme kaygı yaratan önemli bir sağlık
sorunudur. Hastalarla daha yakın ilişkide olduğumuz için
düşmelerin önlenmesiyle ilgili birinci basamağa daha
fazla görev düşmektedir. Kişilerin farkındalığını
arttırmak için eğitimler düzenlenmeli ve bilgilendirici
kamu spotları, afiş ve broşürler hazırlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: düşme, önleme, risk, STEADI, Timed
Up & Go testi
Giriş

Düşmeler, fiziksel ve psikolojik sonuçları olan
önemli bir sağlık problemidir (1). Dünyada bildirilen en
büyük ikinci ölüm nedenidir (2). Düşmeler ve düşmeye
bağlı
kırıklar bireylere ve topluma ciddi bir morbidite,
Abstract:0602]
mortalite ve maliyet nedenidir; ayrıca bağımsızlık kaybı
nedeniyle uzun süreli bakıma ihtiyaç duyulabilir (1).
Birinci basamakta 18 yaş üzeri bireylerde düşme
Düşmelerin birçok nedeni vardır. Düşmelerin
riskinin değerlendirilmesi – kesitsel bir çalışma
altında
yatan
nedenleri belirlemek ve riskini azaltmak için
Selen Soyluol Güleç , Dilek Toprak
geniş,
multidisiplinler
bir değerlendirme yapılmalıdır (3).
Ferahevler Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul
Etkili
bir
düşme
önleme
programının ilk adımı, düşme
Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı,
riskiyle karşı karşıya olanları tanımlamak ve düşmeleri
Tekirdağ
azaltmak veya ortadan kaldırmak için en uygun
müdahaleleri belirlemektir (4).
AMAÇ: Düşmeler, fiziksel ve psikolojik sonuçları olan
Bu çalışma 18 yaş üstü bireylerde düşme sıklığı
önemli bir sağlık problemidir. Düşmelerin önlenmesi için
ve
risk
faktörlerinin
değerlendirilmesini amaçlamıştır.
öncelikle düşme riski olan kişiler tanımlamalıdır. Bu
Yöntem
çalışma, 18 yaş üstü bireylerde düşme sıklığı ve risk
Tanımlayıcı- kesitsel tipteki bu çalışma, İstanbul
faktörlerinin değerlendirilmesini amaçlamıştır.
ilinde
aile
sağlığı merkezine herhangi bir nedenle
YÖNTEM: Tanımlayıcı- kesitsel tipteki bu çalışma,
başvuran
18
yaş üzeri bireylerde yapıldı. Kişilerin
11.2017- 02.2018 tarihinde İstanbul ilinde Ferahevler Aile
sosyodemografik
bilgileri sorgulandı, düşme risk anketi
Sağlığı Merkezine herhangi bir nedenle başvuran 18 yaş
soruları
soruldu,
Timed
Up & Go (TUG) testi uygulandı.
üzeri bireylerde yapıldı. Kişilerin sosyodemografik
Verilerin
analizinde
uygun
istatistiksel yöntemler
bilgileri sorgulandı, düşme risk anketi soruları soruldu,
kullanılarak p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
Timed Up & Go (TUG) testi uygulandı. Verilerin
Bulgular
analizinde uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak
Çalışmamıza toplam 230 kişi dahil edildi. Yaş
p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
ortalaması
48,55±1,44(min=18, max=90) yıldı. Son iki sene
BULGULAR: Çalışmamıza toplam 230 kişi dahil edildi.
içinde
29(%12,6)
kişi düşmüştü; %37,9(n=11)’u 41-64 yaş
Yaş ortalaması 48,55±1,44(min=18, max=90) yıldı. Son iki
grubundaydı
(p=0,007).
Düşme yaşayanlar ile cinsiyet,
sene içinde 29(%12,6) kişi düşmüştü; %37,9(n=11)’u 41-64
medeni
durum,
eğitim
durumu,
çalışma, kronik hastalık
yaş grubundaydı (p=0,007). Düşme yaşayanlar ile
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varlığı, sigara ve alkol tüketimi arasında ilişki yoktu
(p>0,005). Katılımcıların %80,9(n=186)’unda kırık yoktu,
kırığı olanların ise en sık alt ekstremitede (%54,5; n=24)
görülüyordu. Kırıklar daha sık 18-64 yaş arasında ve
erkeklerde görülmektedir (p=0,005; p=0,000). Kırık ile
medeni durum, eğitim durumu, gelir, gözlük kullanımı,
egzersiz yapma, kronik hastalık varlığı arasında ilişki
yoktu (p>0,005). Kırık sigara içenlerde daha sık (p=0,000);
alkol kullananlarda daha az görülmekteydi (p=0,001).
Katılımcıların %94,8(n=218)’inin TUG testi normaldi;
bozuk olanların test süresi ortalama 18,73±3,13(min=15;
max=23) saniyeydi. Tug testi sonucu ile kırık arasında
ilişki yoktu (p=0,199). STEADI’ nın algoritmasına göre
düşük risk grubunda 221, orta risk grubunda 8, yüksek
risk grubunda 1 kişi bulundu.
Tartışma
Dünyada düşme çalışmaları genellikle 65 yaş ve
üzeri kişilerde yapılmıştır. 65 yaşın üzerindeki kişilerden
%33,3’ünün; 85 yaşın üzerindeki kişilerden %50’sinin bir
sonraki yıl içinde düşme yaşayacağı ve önemli bir
bölümünde yaralanma olacağı düşünülmektedir (4).
Ancak düşme, tüm yaş gruplarında önemli bir sağlık
problemidir. Bizim çalışmamızda 18 yaş ve üzeri tüm
bireyler tarandı. Yaş ortalaması 48,55±1,44(min=18,
max=90) yıldı. Katılımcıların %57,8(n=133) ‘i 41-64 yaş
arasındaydı ve iki sene boyunca en sık düşme bu yaş
grubunda görüldü (%37,9; p=0,07).
Çalışmamızda son iki sene içinde, katılımcıların
%12,6(n=29)’sı düşmüştü; bunların %62,1(n=18)’i kadındı
(p=0,570). Yapılan diğer çalışmalarda çalışmamıza benzer
şekilde kadınlarda düşmenin daha sık olduğu
bulunmuştur (5,6, 7, 8, 9, 10, 11). Bu durumun nedeni tam
olarak bilinmemekle beraber kadınların düşme yönünden
daha fazla risk altında olduğu ve erkeklerle
karşılaştırıldıklarında kadınlarda daha fazla düşme
görüldüğü bildirilmiştir (12). Bunun nedeni olarak
kadınların erkeklere göre fiziksel aktivitelerinin, yürüme,
denge fonksiyonlarının daha fazla bozulması ve menopoz
nedeniyle kemik ve kas zayıflığının daha fazla görülmesi
ile açıklanabilir (8, 13).
Bir veya daha fazla kronik hastalığı olan kişilerde
düşme riski artmaktadır (7). Düşme öyküsü olanların
hepsinde en az bir tane bilinen kronik hastalık
bulunmuştur (3). Beş veya daha fazla ilaç kullanan
katılımcılarda, 7 yıllık izlem süresince fonksiyonel
yeteneklerde bozulmalar gözlenmiştir. Kullanılan ilaç
sayısı arttıkça TUG skorunda bozulmalar olmuştur (14).
Çalışmamızda ise kronik hastalık ile düşme arasında ilişki
yoktu (p=0,136). Bunun nedeni olarak çalışma
grubumuzun hastalıkları ile ilgili farkındalığının yüksek
olup kendilerini daha iyi korumaları olabilir.
STEADI düşme riskinin sınıflandırmasına göre,
65 yaş ve üstü ABD'li yetişkinlerin yaklaşık % 51,7'sinin
düşme riski düşüktü; % 38,4'ünün orta şiddette; %
9.9’unun yüksek düşme riski vardı (15). Çalışmamızda
STEADI’ nın anket sonucuna göre katılımcıların

%80,9(186)’u düşük risk grubundaydı. %19,1(n=44)’inin 4üzeri risk faktörü vardı ya da 3 sorudan (geçen sene
düşme, kendini dengesiz hissetme, düşmekten endişe
etme) birine evet demişti. Bu 44 kişinin yapılan TUG testi
sonuçlarının %79,5(n=35)’i normal geldi. Toplamda
düşük risk grubu 221 kişiye ulaştı. Orta risk grubunda 8
kişi, yüksek risk grubunda 1 kişi bulundu.
STEADI algoritmasına göre düşük riskli
bireylerin birincil önleme yaklaşımında; düşme risk
faktörleri, D vitamini takviyesi, güç ve denge egzersizleri
hakkında verilecek eğitimden yararlanabileceğini
vurgular (16). Yapılan bir meta-analizde egzersiz
programlarının düşme ve düşmeye bağlı yaralanmaların
azaltılmasında etkili olduğu gösterilmiştir (11, 17).
Harnish A. ve ark. çalışmasında egzersiz yapmanın
yaşam kalitesini arttırdığı, düşme korkusunu ve TUG
ortalama süresini azalttığı gösterilmiştir (18). Prato SCF.
ve ark. çalışmasında ise düşme yaşayanların %
24,3(n=80)'ü düzenli olarak egzersiz yapmıyordu, bu
durumun düşme ile anlamlı ilişkisi yoktu (11).
Çalışmamızda da benzer sonuçlar elde edilmiştir
(p=0,648). Bu durumun çalışma yaptığımız nüfusun
sosyokültürel yapısıdan kaynaklanabileceğini düşündük.
Sonuç
Düşme, korku ve kaygı yaratan önemli bir sağlık
sorunudur. Düşmenin birçok nedeni vardır. Bunlar
nörolojik bozukluklar, kas-iskelet sistemi bozuklukları,
kişinin kullandığı ilaçlar, sosyodemografik özellikler ve
çevresel faktörler olarak sınıflandırılabilir. Düşmenin
önlenmesi için her yıl kişilerin ilaçların gözden
geçirilmesi, fizik ve görme muayenesinin yapılması,
beslenmesinin düzenlenmesi, evde meydana gelebilecek
tehlikelerin tanımlanması ve giderilmesi gerekmektedir.
Hastalarla daha yakın ilişkide olduğumuzdan düşmelerin
önlenmesiyle ilgili birinci basamağa daha fazla görev
düşmektedir. Kişilerin farkındalığını arttırmak için
eğitimler düzenlenmelidir. Daha geniş bir gruba ulaşmak
için bilgilendirici kamu spotları, afiş ve broşürler
hazırlanmalıdır; düşmenin önlenemez bir olay olduğu
hakkındaki yanlış inanışlar engellenmelidir.
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[Abstract:0604]
Üniversite Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları,
Postür ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin İncelenmesi
Hilal Ata , Şeyma Kalkuz , Sevgi Özdinç
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü, Edirne
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme
ve Diyetetik Bölümü, Kırklareli
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GİRİŞ-AMAÇ: Fiziksel aktivite, iskelet kası tarafından
üretilen ve enerji harcamasını gerektiren herhangi bir
bedensel hareket olarak tanımlanır. Fiziksel inaktivitenin
göğüs ve kolon kanserlerinin, şeker hastalığının ve
iskemik kalp hastalığının ana nedeni olduğu tahmin
edilmektedir. Düzenli fiziksel aktivite ile birlikte yeterli,
ve dengeli bir beslenme, sağlık için temeldir. Kötü
beslenme; bağışıklığın azalmasına, zayıf fiziksel ve
zihinsel gelişime ve üretkenliğin azalmasına yol açabilir.
Bu çalışmanın amacı üniversite öğremcilerinde beslenme
alışkanlıkları, postür ve fiziksel aktivite düzeyinin
incelenmesidir.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 23’ü kadın 9’u erkek 32
sağlıklı birey dahil edildi. Katılımcılara beslenme
alışkanlıklarını sorgulayan bir form uygulandı. Fiziksel
aktivite düzeyi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin
Kısa Formu (UFAA-KF) ile, postür, Newyork Postür
Analizi ile değerlendirildi. Tüm veriler SPSS 22.0 istatistik
paketi kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<,05
olarak kabul edildi.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalamaları 20±1,2 yıldı.
Katılımcıların % 93,8’inde baş postüründe orta ya da
yüksek seviyede anterior tilt bulunmaktaydı. Postür ile
fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunamadı
(p>,05). Katılımcıların MET değerleri ortalaması
1386,8±997,3 dk/haftaydı. Fiziksel aktivite düzeyi
erkeklerde anlamlı derecede daha yüksekti (p=,012).
Sigara kullanımı ile ana öğün sayısı arasında negatif
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yönde korelasyon bulundu (r=-,44 p=,01). Katılımcıların
% 68,8’i günde üç ana öğün yapıyorken % 40,6’sı ara öğün
yapmıyordu. Ara öğün yapanların ise % 28,1 çikolata,
gofret gibi yiyecekleri tüketirken, % 25’i çay ve kahve
tüketmekteydi. En çok atlanan ana öğün %59,4 oranında
sabahtı. Öğün atlama nedeni olarak % 43,8 oranında
‘zaman yetersizliği’ gösterildi. %79,9’unda dışarıdaki
yemek tercihi ‘fast-food’ yönündeydi.
SONUÇLAR: Üniversite öğrencilerinde, başın anterior
tilti en çok saptanan postural bozukluktu. Ortalama
fiziksel aktivite düzeyi orta düzeydeydi. Sigara kullanımı
ile ana öğün atlama arasında ilişki vardı. Sağlıklı yaşamı
desteklemek amacıyla üniversite öğrencilerinde fiziksel
aktivite düzeyini artıracak ve sağlıklı beslenmeyi teşvik
edecek programlar faydalı olabilir.
Anahtar kelimeler: beslenme, fiziksel aktivite, postür
Giriş
Kardiyovasküler hastalık, kanser ve tip 2 diyabet
gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemek majör bir halk
sağlığı hedefidir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar dünyadaki
ölümlerin %68’inden sorumludur. Sağlıksız beslenme,
fiziksel inaktivite ve sedanter davranış içeren yaşam
biçimi bu hastalıklar için önemli değiştirilebilir risk
faktörleridir (1).
Fiziksel inaktivite, global mortalite için dördüncü
öncülük eden risk faktörü olarak tanımlanır (dünya
genelindeki ölümlerin %6’sı) (2). Fiziksel inaktivite
küresel bir sağlık sorunu haline gelmiştir (3). Dünya
genelinde yaklaşık 1,7 milyon (%2,8) ölüm, düşük meyve
ve sebze tüketimine bağlanabilir (2).
Sağlıksız beslenme, fiziksel inaktivite ve sedanter
davranış, çocukluktan başlayıp yetişkinlikte de devam
ettiği ve değiştirilmesinin zor olduğu bilinir (1). Sağlığı
geliştirmek için olumsuz sağlık davranışlarının erken
dönemde belirlenmesi önemlidir. Bu yüzden, çalışmanın
amacı üniversite öğrencilerinde beslenme alışkanlıkları,
postür ve fiziksel aktivite düzeyinin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem
Üniversitede öğrenim gören ve araştırmaya
katılmaya gönüllü 23’ü kadın 9’u erkek 32 sağlıklı birey
çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara beslenme
alışkanlıklarını sorgulayan bir form uygulandı. Fiziksel
aktivite düzeyi, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin
Kısa Formu (UFAA-KF) ile değerlendirildi. UFAA-KF
yedi sorudan oluşur. Yürüme, orta derecede şiddetli
aktiviteler ve şiddetli aktivitelerde geçirilen dakika
cinsinden zaman, gün ve MET değeri çarpılarak skor elde
edilir (4). Postür, New York Postür Analiz Yöntemi
(NYPAY) ile değerlendirildi. NYPAY ile 13 farklı vücut
bölümünün postürü gözleme dayalı olarak
değerlendirilir. Postür düzgün ise 5, postür orta derecede
bozulmuş ise 3 ve postür ileri derecede bozulmuş ise 1
puan verilerek puanlama yapılır (5). Tüm veriler SPSS
22.0 istatistik paketi kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık
düzeyi p<,05 olarak kabul edildi.

Bulgular
Katılımcıların yaş ortalamaları 20±1,2 yıldı.
Katılımcıların % 93,8’inde baş postüründe orta ya da
yüksek seviyede anterior tilt bulunmaktaydı. Postür ile
fiziksel aktivite düzeyi arasında anlamlı ilişki olmadığı
görüldü (p>,05). Katılımcıların MET değerleri ortalaması
1386,8±997,3 dk/haftaydı. Fiziksel aktivite düzeyi
erkeklerde anlamlı derecede daha yüksekti (p=,012).
Sigara kullanımı ile ana öğün sayısı arasında negatif
yönde korelasyon olduğu saptandı (r=-,44 p=,01).
Katılımcıların % 68,8’i günde üç ana öğün yapıyorken %
40,6’sı ara öğün yapmıyordu. Ara öğün yapanların ise %
28,1 çikolata, gofret gibi yiyecekleri tüketirken, % 25’i çay
ve kahve tüketmekteydi. En çok atlanan ana öğün %59,4
oranında sabahtı. Öğün atlama nedeni olarak % 43,8
oranında ‘zaman yetersizliği’ gösterildi. %79,9’unda
dışarıdaki yemek tercihi ‘fast-food’ yönündeydi.
Tartışma
Bu araştırmanın sonucu, üniversite
öğrencilerindeki sağlıklı yaşam davranışlarıyla ilgili
mevcut durumun değerlendirilmesine yardımcı oldu ve
bu alandaki gereksinimlerin tanımlanmasına katkı
sağladı. Savcı ve ark. (6), Ölçücü ve ark. (7), Işık ve ark. (8)
ve Öztürk (9) erkeklerin toplam, orta ve şiddetli fiziksel
aktivite ve yürüme puanlarını kadınlardan daha yüksek
bulmuşken, Genç ve ark. (10) erkeklerin toplam, orta ve
şiddetli fiziksel aktivite değerleri kadınlardan yüksek
bulmuş ancak yürüme süreleri arasında anlamlı fark
bulamamıştır. Üçok ve ark. (11) kadın ve erkeklerin
toplam fiziksel aktiviteleri arasında anlamlı fark
bulamamıştır. Şimdiki araştırma bulguları bu bağlamda
önceki çalışmalara uygunluk göstermektedir.
Araştırmanın az sayıda bireyde yürütülmesi ve kadın
sayısının erkek sayısından fazla olması araştırmanın
limitasyonları arasındadır.
Sonuç
Üniversite öğrencilerinde, başın anterior tilti en
çok saptanan postural bozukluktu. Ortalama fiziksel
aktivite düzeyi orta düzeydeydi. Sigara kullanımı ile ana
öğün atlama arasında ilişki vardı. Sağlıklı yaşamı
desteklemek amacıyla üniversite öğrencilerinde fiziksel
aktivite düzeyini artıracak ve sağlıklı beslenmeyi teşvik
edecek programlar faydalı olabilir.
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analizinde uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak
p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Toplam 105 katılımcının yaş ortalaması
55,52± 5,23 (min=40; max=65) yıldı. %62,9(n=66)’u
menapoza girmişti; menapoza girme yaş ortalaması
48,00±4,21 (min=39; max=54) yıldı. %57,6(n=38)’sı
menapoz nedeniyle doktora başvurmamıştı, menapoz
bilgilerini en sık televizyondan öğrenmişlerdi (n=26;
%40).
Menapoz öncesi ve menapoz dönemi grupları ile eğitim
durumu, gelir durumu, egzersiz yapma, sigara ve alkol
tüketimi arasında farklılık yoktu (p>0,05).
Katılımcıların MSDÖ toplam puan ortalaması 10,25±7,14
(min=0, max=37)’tü. İki grubun somatik, ürogenital ve
toplam MSDÖ skorları menapoza girenlerde daha
yüksekti (p=0,000). Psikolojik skorda fark yoktu (p=0,139)
(Tablo 1). Katılımcıların ortalama Whoqol-Brief toplam
puanı 94,90±11,05 (min=71; max=138)’ti. İki grubun
Whoqol-Brief toplam puanları ve genel sağlık durumu,
çevre alanı, sosyal ilişkiler alanı puanları menapoz öncesi
dönemdekilerde daha yüksekti (p<0,05); diğer alanlarda
ise fark yoktu (p>0,05) (Tablo 2).
SONUÇ: Yaşam süresinin uzaması nedeniyle menopozda
geçen süre artmıştır. Menopozda yaşam kalitesinin
korunması sağlık alanındaki en önemli hedeflerden
biridir. Kadın ve ailesine içinde bulunduğu bu özel
dönemi anlaması için eğitim verilmeli ve
desteklenmelidir. Verilen eğitimlerle kadının yaşacağı ya
da yaşamakta olduğu menopoz dönemine özgü fiziksel
ve psikolojik sorunlar giderilebilir.
Anahtar kelimeler: kadın, klimakterik dönem, menopoz,
yaşam kalitesi
Giriş

Menapoz, kadınlarda menstruel siklusun bitmesi
olarak tanımlanmaktadır. Menopozun yaşam kalitesine
[Abstract:0606]
etkisi; sosyal, fiziksel ve zihinsel değişimlerin bir
sonucudur. Bu çalışmada menapoz öncesi ve menapoz
Menapoz ve menapoz döneminin yaşam kalitesine
dönemindeki kadınlarda menapoz ile ilişkili
etkisi
semptomların şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin
Selen Soyluol Güleç , Dilek Toprak
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Ferahevler Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul
Yöntem
Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı,
Tanımlayıcı- kesitsel tipteki bu çalışma 12.2017Tekirdağ
02.2018 tarihleri arasında İstanbul ilinde Aile Sağlığı
Merkezine herhangi bir nedenle başvuran 40-65 yaş
AMAÇ: Bu çalışmada menapoz öncesi ve menapoz
arasındaki kadınlarda yapıldı. Kişilerin sosyodemografik
dönemindeki kadınlarda menapoz ile ilişkili
bilgileri sorgulandı, Menapoz Semptomlarını
semptomların şiddeti ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin
Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) ve Whoqol-Bref Yaşam
değerlendirilmesini amaçlanmıştır.
Kalitesi Ölçeği uygulandı. Verilerin analizinde uygun
YÖNTEM: Tanımlayıcı- kesitsel tipteki bu çalışma
istatistiksel yöntemler kullanılarak p<0.05 anlamlı olarak
12.2017-02.2018 tarihleri arasında İstanbul ilinde
kabul edildi.
Ferahevler Aile Sağlığı Merkezine herhangi bir nedenle
Bulgular
başvuran 40-65 yaş arasındaki kadınlarda yapıldı.
Toplam 105 katılımcının yaş ortalaması 55,52±
Kişilerin sosyodemografik bilgileri sorgulandı, Menapoz 5,23 (min=40; max=65) yıldı. Ortalama evlilik süresi
Semptomlarını Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) ve
26,76±9,05 (min=2; max=45) yıl; ortalama eş yaşı 54,83±6,9
Whoqol-Bref Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulandı. Verilerin
(min=40; max=74) yıldı. %73,3(n=77)’ü çalışmıyordu; en
1

2

1

2
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sık ev hanımıydı (%60;n=63). %82,9(n=87)’u sigara;
%93,3(n=98)’ü alkol içmiyordu. %56,2(n=59)’sinin en az
bir kronik hastalığı mevcuttu, en sık hipertansiyon
görülüyordu. %33,3(n=35)’ü lise mezunuydu. %76,2
(n=80)’sinin kazandığı harcadığına eşitti. %80 (n=84)’i
egzersiz yapmıyordu. %89,5 (n=94)’inin çocuğu vardı.
Ortalama gebelik sayısı 2,89±1,55 (min=1, max=10),
ortalama yaşayan çocuk sayısı 2,43±1,22 (min=1, max=8),
ortalama düşük sayısı 1,27±0,59 (min=1, max=3), ortalama
küretaj sayısı 1,27±0,45 (min=1, max=2) ve ortalama ölü
doğum sayısı 3,00±2,83 (min=1; max=5) bulundu.
%83,2(n=79)’si normal doğum yapmıştı. Katılımcıların
%58,1(n=61)’i pap-smear; %52,4(n=55)’ü mammografi
yaptırmıştı.Katılımcıların %62,9(n=66)’u menapoza
girmişti; menapoza girme yaş ortalaması 48,00±4,21
(min=39; max=54) yıldı. %57,6(n=38)’sı menapoz
nedeniyle doktora başvurmamıştı, menapoz bilgilerini en
sık televizyondan öğrenmişlerdi (n=26; %40). Menapoz
öncesi ve menapoz dönemi grupları ile eğitim durumu,
gelir durumu, egzersiz yapma, sigara ve alkol tüketimi
arasında farklılık yoktu (p>0,05). Katılımcıların MSDÖ
toplam puan ortalaması 10,25±7,14 (min=0, max=37)’tü.
İki grubun somatik, ürogenital ve toplam MSDÖ skorları
menapoza girenlerde daha yüksekti (p=0,000). Psikolojik
skorda fark yoktu (p=0,139) (Tablo 1).
Tablo 1. Katılımcıların Menapoz semptomlarını
değerlendirme ölçeği alt grup ortalamalarının dağılımı
Menapoz
Menapoz
Tüm
P
öncesi
dönemi
katılımcılar
dönem
Somatik
2,33±2,09 4,88±3,00
3,93±2,96
0,000
skor
Psikolojik
3,71±2,97 4,77±3,45
4,38±3,30
0,139
skor
Ürogenital 1,15±1,63 2,39±2,08
1,93±2,01
0,000
skor
Toplam
7,20±5,72 12,05±7,32 10,25±7,14 0,000
skor
Katılımcıların ortalama Whoqol-Brief toplam
puanı 94,90±11,05 (min=71; max=138)’ti. İki grubun
Whoqol-Brief toplam puanları ve genel sağlık durumu,
çevre alanı, sosyal ilişkiler alanı puanları menapoz öncesi
dönemdekilerde daha yüksekti (p<0,05); diğer alanlarda
ise fark yoktu (p>0,05) (Tablo 2).
Tartışma
Menopoza girme yaşı, ırka ve coğrafi özelliklere
göre değişmektedir. Menopoz yaş ortalaması dünya
çapında yaklaşık 51 yıldır (1,2). Çalışmamızda ise
menapoza girme yaş ortalaması 48,00±4,21 (min=39;
max=54) yıl olarak bulunmuştur.
Çalışmamızda katılımcıların %57,6(n=38)’sı
menapoz nedeniyle doktora başvurmamıştı, menapoz
bilgilerini en sık televizyondan öğrenmişlerdi (n=26;

%40). Yurdakul M ve ark. çalışmasında ise katılımcıların
%38.6’sı menopoz dönemiyle ilgili bilgi almıştır ve bilgi
alanların %71.8’i sağlık personeline başvurmuştur (3). Bu
farklılık çalışma yaptığımız nüfusun sosyokültürel
yapısından kaynaklanabilir.
Tablo 2. Katılımcıların Whoqol-Bref yaşam kalitesi ölçeği
alt grup ortalamalarının dağılımı
Menapoz
Menapoz
Tüm
p
öncesi
dönemi
katılımcılar
dönem
Bedensel 24,95±6,79
23,36±2,48 23,95±4,61
0,249
alan
Ruhsal
21,54±2,71
20,62±2,27 20,96±2,47
0,137
alan
Sosyal
11,18±1,93
10,35±1,47 10,66±1,70
0,031
ilişkiler
Çevre
33,31±3,88
31,62±3,59 32,25±3,77
0,022
alanı
Genel
7,46±1,17
6,86±1,42
7,09±1,36
0,015
sağlık
durumu
Toplam
98,44±12,6
32,82±9,52 94,90±11,05 0,035
Menopoz yaşamın doğal bir fazıdır ancak bu
dönemde kadınlarda fiziksel ve ruhsal problemler
görülebilir. Menopozun tipik belirtileri vazomotor,
psikolojik, fiziksel ve cinsel belirtileri içerir. Bu
semptomlar menopozun evresine, ırka ve sosyokültürel
özelliklere göre farklılık gösterebilir (4).
Çalışmamızda iki grubun somatik, ürogenital ve
toplam MSDÖ skorları menapoza girenlerde daha
yüksekti (p=0,000); psikolojik skorda ise fark yoktu
(p=0,139). Uludağ A ve ark. çalışmasında da benzer
sonuçlar bulunmuştur (5). Masjoudi M ve ark. çalışmasında ise menopozda olan kadınların fiziksel, psikolojik
ve ürogenital olmak üzere tüm alanlarda daha yüksek
puanları vardı (2). İran'da yapılan başka bir çalışmada
vazomotor bozukluklar (10.6 kez), sosyal-psikolojik
rahatsızlıklar (3.5 kez), fiziksel rahatsızlıklar (5.7 kez) ve
cinsel bozukluklar (3.2 kez) açısından menopoz
dönemindeki kadınlarda daha sık bulunmuştur (6).
Abdullah B ve ark. çalışmasında katılımcıların %
52’si menopoz semptomlarının yaşam
kalitesini etkilediğini düşünmektedir (7). Çalışmamızda
Whoqol-Brief toplam puanı, genel sağlık durumu, çevre
alanı ve sosyal ilişkiler alanı puanları menapoz öncesi
dönemdekilerde daha yüksekti (p<0,05); diğer alanlarda
ise fark yoktu (p>0,05). Çalışmamızda menapoz öncesi ve
menapoz dönemi yaşam kalitesinde fark varken Uludağ
A ve ark. çalışmasında fark yoktu (5).
Sonuç
Yaşam süresinin uzaması nedeniyle menopozda
geçen süre artmıştır. Menopozda yaşam kalitesinin
korunması sağlık alanındaki en önemli hedeflerden
biridir. Kadın ve ailesine içinde bulunduğu bu özel
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dönemi anlaması için eğitim verilmeli ve
desteklenmelidir. Verilen eğitimlerle kadının yaşayacağı
ya da yaşamakta olduğu menopoz dönemine özgü
fiziksel ve psikolojik sorunlar giderilebilir.
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bilgileri sorgulayan veri toplama formu uygulandı. MLA
yüksekliği oturma ve ayakta durma sırasında dijital
kumpas ile ölçüldü. Submaksimal fonksiyonel kapasiteyi
ölçmek için 6 dakika yürüme testi (6 DYT) yapıldı. 6 DYT
sonrasında yorgunluk algılamasını ölçmek için modifiye
Borg skalası (MBS) kullanıldı. Dinlenme ve aktivite
sırasındaki ağrıyı değerlendirmek için numerik ağrı
skalası (NAS) kullanıldı.
BULGULAR: 6 DYT sonucu ile sağ ayak ağırlıklı
naviküler yükseklik(r=,409 p=,010), sağ ayak ağırlıksız
naviküler yükseklik(r=,390 p=,014), sol ayak ağırlıklı
naviküler yükseklik(r=,367 p=,022), sol ayak ağırlıksız
naviküler yükseklik (r=,356 p=,026) arasında pozitif
anlamlı kolerasyon saptandı. 6 DYT sonucu ile aktivite
sırasındaki NAS skoru (r=-,379 p=,017) arasında negatif
anlamlı kolerasyon saptandı. MBS sonucu ile sağ ayak
ağırlıklı naviküler yükseklik(r=-,418 p=,008), sağ ayak
ağırlıksız naviküler yükseklik(r=-,361 p=,024), sol ayak
ağırlıklı naviküler yükseklik(r=-,404 p=,011), sol ayak
ağırlıksız naviküler yükseklik(r=-,354 p=,027) arasında
negatif anlamlı kolerasyon saptandı. MBS sonucu ile
aktivite sırasındaki NAS skoru (r=,335 p=,037) arasında
pozitif anlamlı kolerasyon saptandı.
SONUÇ: MLA yüksekliği arttıkça fonksiyonel kapasitenin
arttığı ve algılanan yorgunluk düzeyinin azaldığı
saptanmıştır. MLA yüksekliğinin optimal düzeylerde
tutulmasının fonksiyonel kapasiteyi olumlu etkileyerek
yaşam kalitesini arttıracağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: algılanan yorgunluk, ağrı, fonksiyonel
kapasite, medial longitudinal ark, mla
Giriş

Ayak; aktif ve pasif elemanları ile ağırlığın
transferine, dengenin sürdürülmesine ve yürüyüş
esnasında itici güçlerin oluşmasına izin veren karmaşık
bir sistemdir. Ayağın fonksiyonunu yerine getirmesi
[Abstract:0607]
vücudun diğer kısımlarının fonksiyonları üzerinde
olumlu etki yapar (1). Ayak; üç destek alanı (topuk, 1. ve
Medial longitudinal ark yüksekliği, fonksiyonel
kapasite, algılanan yorgunluk düzeyi ve ağrı arasındaki 5. metatarsal kemikler) olan bir tripod olarak işlev görür.
Bu destek alanları; transvers ark, lateral longitudinal ark
ilişki
ve
medial longitudinal arkı oluşturur (2). Ayak arklarının
Hilal Başak Can, Hilal Ata, Halit Selçuk, Nimet Sermenli
yapısı
ve hareketleri, kişinin sağlığı ve vücudun optimal
Aydın, Hilal Keklicek
fonksiyonu
için çok önemlidir. Medial longitudinal ark
Trakya Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana
(MLA), ayağın birincil şok emici yapısı olduğundan ayak
Bilim Dalı, Edirne
fonksiyonu için özellikle önemlidir (3). Medial
longitudinal arkın disfonksiyonu, yürüyüş ve koşma
AMAÇ: Ayak; aktif ve pasif elemanları ile ağırlığın
sırasında
hareketliliği ve enerji kullanımını kötü etkiler
transferine, dengenin sürdürülmesine ve yürüyüş
(2).
Bu
yüzden
araştırmanın amacı, sağlıklı genç
esnasında itici güçlerin oluşmasına izin veren karmaşık
erişkinlerde,
medial
longitudinal ark (MLA) yüksekliği,
bir sistemdir ve motor fonksiyonlarla ilişkili olduğu
fonksiyonel kapasite, algılanan yorgunluk düzeyi ve ağrı
bildirilmiştir. Araştırmanın amacı, sağlıklı genç
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
erişkinlerde, medial longitudinal ark (MLA) yüksekliği,
fonksiyonel kapasite, algılanan yorgunluk düzeyi ve ağrı Gereç ve Yöntem
Kesitsel ve tanımlayıcı bir ön çalışmadır.
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Çalışmaya
19/02/2018-27/02/2018 tarihleri arasında;
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalaması 20,87±1,03
üniversitede
öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya
yıl olan 39 sağlıklı üniversite öğrencisi (28 kadın, 11 erkek;
gönüllü
yaş
ortalaması
20,87±1,03 yıl olan 39 sağlıklı
n=78 ayak) dahil edildi. Katılımcılara, sosyodemografik
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öğrenci (28 kadın, 11 erkek; n=78 ayak) dahil edildi.
Katılımcılara, sosyodemografik bilgileri sorgulayan veri
toplama formu uygulandı. MLA yüksekliği oturma ve
ayakta durma sırasında dijital kumpas ile ölçüldü (4).
Submaksimal fonksiyonel kapasiteyi ölçmek için 6 dakika
yürüme testi (6 DYT) yapıldı (5). 6 DYT sonrasında
yorgunluk algılamasını ölçmek için modifiye Borg skalası
(MBS) kullanıldı (6). Dinlenme ve aktivite sırasındaki
ağrıyı değerlendirmek için numerik ağrı skalası (NAS)
kullanıldı (7). Araştırmanın verileri SPSS paket programı
ile değerlendirildi. Tüm istatistikler için anlamlılık sınırı
çift yönlü p<,05 olarak seçildi.
Bulgular
6 DYT sonucu ile sağ ayak ağırlıklı naviküler
yükseklik(r=,409 p=,010), sağ ayak ağırlıksız naviküler
yükseklik(r=,390 p=,014), sol ayak ağırlıklı naviküler
yükseklik(r=,367 p=,022), sol ayak ağırlıksız naviküler
yükseklik (r=,356 p=,026) arasında pozitif anlamlı
kolerasyon saptandı. 6 DYT sonucu ile aktivite sırasındaki
NAS skoru (r=-,379 p=,017) arasında negatif anlamlı
kolerasyon saptandı. MBS sonucu ile sağ ayak ağırlıklı
naviküler yükseklik(r=-,418 p=,008), sağ ayak ağırlıksız
naviküler yükseklik(r=-,361 p=,024), sol ayak ağırlıklı
naviküler yükseklik(r=-,404 p=,011), sol ayak ağırlıksız
naviküler yükseklik(r=-,354 p=,027) arasında negatif
anlamlı kolerasyon saptandı. MBS sonucu ile aktivite
sırasındaki NAS skoru (r=,335 p=,037) arasında pozitif
anlamlı kolerasyon saptandı. Bir diğer deyişle, MLA
istirahat ve ağırlık altındaki yüksekliğinin performansı
olumlu etkilediği görüldü.
Tartışma
Literatürde yaptığımız araştırma sonucunda,
fonksiyonel kapasite ve algılanan yorgunluk düzeyi ile
ağırlıklı-ağırlıksız naviküler yükseklik ve aktivite-istirahat
sırasındaki ayak ağrısı arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmaya rastlamadık. Bu çalışmanın, ağırlıklı ve
ağırlıksız MLA yüksekliğinin, fonksiyonel kapasite ve
algılanan yorgunluk düzeyi üzerinde etkili bir faktör
olduğunu gösterdiği için literatüre katkı sağladığı
düşünülmektedir. Araştırmanın dar bir yaş aralığında ve
az sayıda bireyde yürütülmesi araştırmanın limitasyonları
arasındadır.
Sonuç
MLA yüksekliği arttıkça fonksiyonel kapasitenin
arttığı ve algılanan yorgunluk düzeyinin azaldığı
saptanmıştır. MLA yüksekliğinin optimal düzeylerde
tutulmasının fonksiyonel kapasiteyi olumlu etkileyerek
yaşam kalitesini arttıracağı düşünülmektedir.
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Why Do The Elderly Overuse Emergency Departments?
Feruza Turan Sönmez , Cemil Işık Sönmez
Department of Emergency Medicine, Duzce University
School of Medicine, Düzce, Turkey.
Department of Family Medicine, Duzce University School
of Medicine, Düzce, Turkey.
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AIM: Patients returning to the ED shortly after the first
admission make a substantial contribution to the
crowding of EDs. Readmissions to ED may indicate a
failure to give a proper assessment of both hospital health
providers or primary care providers.
The elderly patients (patients above 65 years-of-age) have
a significant place among ED visitors. With this study, we
aimed to audit the initial diagnosis of elderly patients on
ED admission and causes for return visits to ED within 24
hours.
METHODS: Patients aged >65, who revisited ED in 24
hours were included. Diagnosis of the patients on their
initial admission and the reason they have admitted to ED
within 24 hours again were analyzed.
RESULTS: A total of 7987 (9.44%) of 75400 patients who
admitted ED in 2017, returned to ED within 24 hours, and
220 of them (2.75% of the total readmitted patients) were
aged >65. Patients older than 85 years of age were the
least (11.81%n=26), and the patients between 65-74 were
most (48.63%n=107) in this data.
A significant number of the patients (53.63%, n=118) who
readmitted to ED were patients who applied to either for
wound care and dressing or injections (prescribed or for
semthomotaic relief).
The second pic was among patients with chronic
conditions with mild-moderate exacerbations, such as
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COPD, CHF. These patients were prescribed medicines
on their first admissions but mostly revisited ED with the
same symthops.
Only 10 % of the patients (n=22) were hospitalized on
their second admission to ED.
CONCLUSION: Each return visit to ED of the patient is
associated with various deficiencies either of hospital or
health providers. With this study, we reported that
geriatric population also needs a proper triage. Strategies
on both emergency health systems and close follow-ups
of primary health providers should be considered.
Keywords: emergency department utilization, health care,
recurrent visit

Results

A total of 7987 (9.44%) of 75400 patients who
admitted ED in 2017, returned to ED within 24 hours, and
220 of them (2.75% of the total readmitted patients) were
aged >65. Patients older than 85 years of age were the
least (11.81% n=26), and the patients between 65-74 were
most (48.63%n=107) in this data.
The data showed no significant difference in the
seasonal distribution of the patients (p>0.05). A slight
predominance was in autumn months (29.09%, n=64), and
the least admission and readmission to ED was reported
in summer months ( 18.63%, n= 41). A significant number
of the patients (53.63%, n=118) who readmitted to ED
were patients who applied to either for wound care
Introduction
moreover, dressing or injections (prescribed or for
Patients returning to the emergency departments semthomotaic relief).
(ED) shortly after the first admission make a substantial
The second pic was among patients with chronic
contribution to the crowding of EDs [1].
conditions with mild-moderate exacerbations, such as
The elderly patients (patients above 65 years-ofchronical obstructive pulmonary disease (COPD),
age) have a significant place among ED visitors, and use
congestive heart fairy (CHF). These patients were
of ED is increasing among older individuals [2, 3].
prescribed medicines on their first admissions but mostly
Readmissions to ED may indicate a failure to give revisited ED with the same symptoms. Only 10 % of the
a proper assessment of both hospital health providers or
patients (n=22) were hospitalized on their second
primary care providers [4].
admission to ED.
Early revisit could be preventable if understand
Discussion
the risks and optimize the triage and patient referral
Improving quality of care for older patients is
systems. With this study, we objected to audit the resons among the highest priorities of health policies. Causes for
why the older individuals readmit to ED within 24 hours. visiting ED are essential to be investigated for
Material and Methods
epidemiologic strategies [5, 6]. Unscheduled revisits,
We retrospectively reviewed all the records of ED unusually early- time readmission to EM take a
of a tertiary care hospital, including a one-year period of
significant place in understanding the dap in health-care
the year 2017. The study includes the patients aged >65,
of older individuals [2, 7].
who revisited ED within 24 hours after their discharge on
The most dramatic outcome of our study was the
their previous visit. The month data, the age of the
fact that older individuals visit ED, not for an emergency
patients, diagnosis of the patients on their initial
need, but to accelerate and facilitate their primary care
admission and the reason they have admitted to ED
needs.
within 24 hours again were analyzed.
Patients with chronic conditions also
We excluded the patients diagnosed traumatic
predominate in the number of older individuals
injuries. We also excluded visits if they were the third or
readmissions to ED. Considering that those patients were
fourth returns to the ED in 24 hours so that we avoid
just treated symptomatically and none of them, needed
repetitive inclusion of a patient.
extra prescription probably indicates lack of patientStatistical analyses: A one-year data were
physician communication. Better patient information
collected from the hospital computerized record system.
before discharge may reduce the anxiety of the patients,
We calculated the rate of return visits (the number of
thus encouraging them to admit to their primary care
return visits within 24 hours divided by the total number physician in need.
of visits). We then compared the characteristics of patients
A relatively low rate of hospitalization of the
in the return visit group with those who did not return.
geriatric patients on theşr second admission should
Data were analyzed with statistical software SPSS 17.0, p- encourage emergency physicians to minimalize it. More
value below 0.05 was considered statistically significant.
accurate assessment of the older patients with
Categorical variables were expressed in numbers and
complicated symptoms may predict their risk for early
percentages. Continuous variables were presented as
readmission to ED.
mean (±standard deviation) with the range, and the chiConclusion
square tests were used to evaluate categorical variables
Each return visit to ED of the patient is associated
used in the study.
with various deficiencies either of hospital or health
providers. The specific disorderliness should be defined
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to coordinate the health system properly and to decrease
the ED overuse.
With this study, we reported that geriatric
population also needs a proper triage. The elderly are not
always the complicated patients.
Strategies on both emergency health systems and
close follow-ups of primary health providers should be
considered. A proper and close communication of family
physicians with their elderly patients will obviously help
in hospital overuse and readmission reduction policy.
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ve üzeri kişilerde yapıldı. Katılımcılara sosyodemografik
özellikleri, ilaç ve tamamlayıcı tedavi kullanım
durumlarını sorgulayan anket uygulandı. Verilerin
analizinde uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak
p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
BULGULAR: Toplam 100 katılımcının %55(n=55)’i
kadındı; yaş ortalaması 73,38±7,69 (min=65; max=90)
yıldı. %60(n=60)’ı evliydi. %38(n=38)’i ortaokul
mezunuydu. %49(n=49) emekliydi. %59(n=59)’u sigara;
%87(n=87)’si alkol tüketmiyordu. %66(n=66)’sının 1-3
kronik hastalığı vardı; en sık hipertansiyon (%47;n=47)
görülmekteydi (Tablo 1). %50(n=50)’si kullandığı ilaçların
yan etkisini bilmiyordu. %40(n=40)’ı doktor önerisi
olmadan ilaç içiyordu; en sık ağrı kesici kullanılıyordu.
Katılımcıların %64(n=64)’ü ilaçlarını kendisi içiyor;
%66(n=66)’sı düzenli kullanıyordu. %40(n=40)’ı ilaçlarını
içmeyi unutmamak için evde görebileceği bir yere
koyuyordu. %65(n=65)’i bitkisel ürünler kullanıyordu;
bunların %78,5(n=51)’i bitkisel ürünleri hastalıklardan
korunmak için tüketiyordu. %41(n=41)’i arkadaş önerisi
ile bitkisel ürün kullanırken ve en sık ıhlamur tercih
ediliyordu. %76(n=76)’sı ek vitamin ve mineral
preparatları kullanıyordu, en sık D vitamini preparatları
kullanılıyordu.
SONUÇ: Çoklu ilaç kullanımı, yaşlı hastalarda oldukça
yaygındır. Tıpta uzmanlaşmanın artmasıyla bu durum
daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle birinci
basamakta polifarmasinin önlenmesine yönelik çalışmalar
yapılmalıdır. Yaşlılarda birlikte kullanılan ilaçların
etkileri ve birbirleriyle olası etkileşimleri dikkatle
değerlendirilmelidir. İlaç kullanımı ile ilgili yapılacak
daha detaylı araştırmalar, yaşlılarda ilaçla tedavide
başarıyı arttırabilir.
Anahtar kelimeler: İlaç kullanımı, polifarmasi,
tamamlayıcı tedavi, yaşlı
Amaç

Yaşam süresinin uzaması nedeniyle kronik
hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Kronik hastalıklara
bağlı uzun süreli ilaç kullanımı, bazı ilaçların birlikte
kullanılmasına
ve ilaçlar arası etkileşimlere neden
Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı ve polifarmasi
olmaktadır.
Bu
çalışmanın amacı, 65 yaş ve üzeri
Selen Soyluol Güleç , Dilek Toprak
bireylerin
ilaç
kullanım
özelliklerini ve polifarmasiyi
Ferahevler Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul
Namık Kemal Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, değerlendirmektir.
Yöntem
Tekirdağ
Tanımlayıcı- kesitsel tipteki bu çalışma, OcakŞubat
2018
tarihlerinde İstanbul ilinde Aile Sağlığı
AMAÇ: Yaşam süresinin uzaması nedeniyle kronik
Merkezine
herhangi
bir nedenle başvuran 65 yaş ve üzeri
hastalıkların görülme sıklığı artmıştır. Kronik hastalıklara
kişilerde
yapıldı.
Katılımcılara
sosyodemografik
bağlı uzun süreli ilaç kullanımı, bazı ilaçların birlikte
özellikleri, ilaç ve tamamlayıcı tedavi kullanım
kullanılmasına ve ilaçlar arası etkileşimlere neden
durumlarını sorgulayan anket uygulandı. Verilerin
olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 65 yaş ve üzeri
analizinde uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak
bireylerin ilaç kullanım özelliklerini ve polifarmasiyi
p<0.05
anlamlı olarak kabul edildi.
değerlendirmektir.
Bulgular
YÖNTEM: Tanımlayıcı- kesitsel tipteki bu çalışma, OcakToplam 100 katılımcının %55(n=55)’i kadındı; yaş
Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul ilinde Ferahevler Aile
ortalaması
73,38±7,69 (min=65; max=90) yıldı. %60(n=60)’ı
Sağlığı Merkezine herhangi bir nedenle başvuran 65 yaş
[Abstract:0610]
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evliydi. %38(n=38)’i ortaokul mezunuydu. %49(n=49)
emekliydi. %59(n=59)’u sigara; %87(n=87)’si alkol
tüketmiyordu. %66(n=66)’sının 1-3 kronik hastalığı vardı;
en sık hipertansiyon (%47;n=47) görülmekteydi (Tablo 1).
%50(n=50)’si kullandığı ilaçların yan etkisini bilmiyordu.
%40(n=40)’ı doktor önerisi olmadan ilaç içiyordu; en sık
ağrı kesici kullanılıyordu. Katılımcıların %64(n=64)’ü
ilaçlarını kendisi içiyor; %66(66)’sı düzenli kullanıyordu.
%40(n=40)’ı ilaçlarını içmeyi unutmamak için evde
görebileceği bir yere koyuyordu. %65(n=65)’i bitkisel
ürünler kullanıyordu; bunların %78,5(n=51)’i bitkisel
ürünleri hastalıklardan korunmak için tüketiyordu.
%41(n=41)’i arkadaş önerisi ile bitkisel ürün kullanırken
ve en sık ıhlamur tercih ediliyordu. %76(n=76)’sı ek
vitamin ve mineral preparatları kullanıyordu, en sık D
vitamini preparatları kullanılıyordu.

almıştır (6).
Çalışmamızda eğitim durumu ve alkol kullanımı
ile polifarmasi arasında ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Slater N ve ark. çalışmasında alkol kullanımı polifarmasi
prevelansı ile ters orantılıyken; Castioni J ve ark.
çalışmasında düşük eğitim seviyesine sahip
katılımcılarda, daha yüksek polifarmasi gözlenmiştir
(1,5). Çalışmamızda sonuçların farklı çıkması, çalışma
yaptığımız nüfusun sosyokültürel ve sosyoekonomik
özelliklerinden kaynaklanabilir.
Çalışmamızda katılımcıların %40(n=40)’ı doktor
önerisi olmadan ilaç kullanıyordu ve en sık ağrı kesiciler
kullanılmaktaydı. %76(n=76)’sı ek vitamin ve mineral
preparatları kullanıyordu, en sık D vitamini preparatları
kullanılmaktaydı. Masumoto S ve ark çalışmasında ise
hastaların % 32,5'i doktor önerisi olmadan ilaç
kullanıyordu ve vitaminler yaşlı hastalarda en sık
Tablo 1. Katılımcıların kronik hastalık sayısı ile sosyokullanılan diyet takviyeleriydi (7).
demografik özelliklerinin karşılaştırılması
Sonuç
Çoklu ilaç kullanımı, yaşlı hastalarda oldukça
Kronik hastalık sayısı
yaygındır. Tıpta uzmanlaşmanın artmasıyla bu durum
1-3 hastalık
≥4 hastalık
p
daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu nedenle birinci
n
%
n
%
basamakta
polifarmasinin önlenmesine yönelik çalışmalar
Cinsiyet
yapılmalıdır.
Yaşlılarda birlikte kullanılan ilaçların
Kadın
36
36
16
16
0,041 etkileri ve birbirleriyle olası etkileşimleri dikkatle
Erkek
30
30
4
4
değerlendirilmelidir. İlaç kullanımı ile ilgili yapılacak
Medeni durum
daha detaylı araştırmalar, yaşlılarda ilaçla tedavide
Evli
44
44
7
7
0,012 başarıyı arttırabilir.
Bekar
22
22
13
13
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5
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İlkokulortaokul
34
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bulundurularak giderilmesi için çalışmalar yapılmasının
toplum sağlığı açısından önemli olduğunu
düşünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: fiziksel aktivite kısıtlayıcıları, serbest
zaman, szfa-k, üniversite öğrencileri
Giriş

Sağlıklı bir yaşam için düzenli fiziksel aktivite
yapılmasının önemli olduğu bildirilmiştir (1). Fiziksel
aktivite eksikliği, kronik hastalıkları, fonksiyonel
Üniversite öğrencilerinde serbest zaman fiziksel
bağımlılığı ve mortaliteyi arttıran bir risk faktörü olarak
aktivite kısıtlayıcılarının belirlenmesi
kabul edilmekte (2) ve aktif yaşam tarzının artırılmasının,
Hilal Başak Can, Nimet Sermenli Aydın, Hilal Keklicek
ulusal ve uluslararası halk sağlığının önemli bir bileşenini
Trakya Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Ana
olduğu ifade edilmektedir (3). Günümüzde sık görülen
Bilim Dalı, Edirne
hareketsiz yaşam tarzının, sağlık üzerine olumsuz etkileri
olduğu bilinmekte ve bu nedenle önemli bir halk sağlığı
AMAÇ: Sağlıklı bir yaşam için düzenli yapılan fiziksel
problemi
olarak kabul görmektedir (4). Yaşamın erken
aktivite oldukça önemlidir. Bu nedenle sürdürebilir aktif
döneminden
itibaren sağlıkla ilgili olumlu davranışlar
bir hayat için öncelikle fiziksel aktiviteyi kısıtlayan
edinilmesi, ileri dönemde kaliteli yaşam sürdürülmesi
nedenleri araştırmak ve bu kısıtlayıcıları ortadan
kaldırmak gerekmektedir. Araştırmanın amacı, üniversite için gereklidir. Bu nedenle, genç insanlarda sağlık
davranışlarının araştırılması ayrıca önem kazanmaktadır
öğrencilerinde serbest zaman fiziksel aktivite
(3). Sürdürebilir aktif bir hayat için öncelikle fiziksel
kısıtlayıcılarının belirlenmesiydi.
aktiviteyi kısıtlayan nedenleri araştırmak ve bu
GEREÇ YÖNTEM: Çalışmaya yaş ortalaması 20,68±1,78
kısıtlayıcıları ortadan kaldırmak gerekmektedir. Bu
yıl olan 210 sağlıklı üniversite öğrencisi (167 kadın, 43
nedenle
araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde
erkek) dahil edildi. Katılımcılara, sosyodemografik
serbest zaman fiziksel aktivite kısıtlayıcılarının
bilgileri sorgulayan veri toplama formu uygulandı.
belirlenmesiydi.
Katılımcıların, serbest zamanda fiziksel aktiviteye
Gereç ve Yöntem
katılımlarını kısıtlayan unsurları ölçmek için Serbest
İleriye dönük ve tanımlayıcı bir ön çalışmadır.
Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları (SZFA-K) ölçeği
Etik
kurul
onayı alınmıştır. Çalışmaya 12/02/2018kullanıldı. Tüm veriler SPSS 22.0 istatistik paketi
27/02/2018
tarihleri arasında; üniversitede öğrenim
kullanılarak analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<,05 olarak
gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü yaş ortalaması
kabul edildi.
BULGULAR: Cinsiyetler arasında karşılaştırmada, SZFA- 20,68±1,78 yıl olan 210 sağlıklı üniversite öğrencisi (167
kadın, 43 erkek) dahil edildi. Katılımcılara,
K ölçeği zaman alt boyutu (p=,016), yetenek algısı alt
boyutu (p=,001), sosyal çevre alt boyutu (p=,001) ve irade sosyodemografik bilgileri sorgulayan veri toplama formu
uygulandı. Katılımcıların, serbest zamanda fiziksel
alt boyutu (p=,016) parametrelerini kadınların erkeklere
aktiviteye
katılımlarını kısıtlayan unsurları ölçmek için
oranla daha fazla kısıtlayıcı sebep olarak gördüğü
saptandı. Sınıflar arası karşılaştırmada, SZFA-K ölçeği alt Serbest Zaman Fiziksel Aktivite Kısıtlayıcıları (SZFA-K)
ölçeği kullanıldı. SZFA-K ölçeği 38 madde ve 8 alt
boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
boyuttan oluşmaktadır. Bireyin fiziksel durumlarıyla ilgili
bulunamadı (p>,05).
algısı fiziksel algı alt boyutunda, fiziksel aktiviteye
SONUÇ: Kadınlar erkeklere kıyasla, yapılması gereken
zorunlu işler nedeniyle fiziksel aktivite ile ilgili daha fazla yönelik algılanan beceri yetenek algısı alt boyutunda,
zorunlu işler nedeniyle fiziksel aktivitede gidilen süre
süre kısıtlamasına gittiği saptandı. Fiziksel aktiviteye
kısıtlaması zaman alt boyutunda, yaşanılan çevrede
yönelik daha az kişisel beceri ve deneyimlere sahip
fiziksel aktivite yapmaya yönelik olanaklar tesis alt
olduklarını düşündüklerinden kadınların erkeklere
boyutunda, bireylerin fiziksel aktiviteler için bütçeleri
kıyasla daha fazla kısıtlamaya gittikleri bulundu.
Kadınların erkeklere kıyasla, birinci dereceden yakınların gelir alt boyutunda, birinci dereceden yakınların fiziksel
aktivite hakkındaki düşünceleri aile alt boyutunda, birinci
dışındaki birey ve grupların fiziksel aktiviteye yönelik
dereceden
yakınların dışında kalanların fiziksel aktivite
tutumlarından daha fazla etkilendikleri için daha fazla
hakkındaki düşünceleri sosyal çevre alt boyutunda,
kısıtlamaya gittikleri saptandı. Kadınların erkeklere
kıyasla, fiziksel aktivite yapıp yapmamak veya yapmaya fiziksel aktivite yapıp yapmamak veya sürekliliğini
devam ettirip ettirememek konularındaki karar verme
devam edip etmemek gibi konulardaki karar vermede
gücü irade alt boyutunda, sorgulanır (1). Araştırmanın
daha fazla güçlük çektikleri için daha fazla kısıtlamaya
verileri SPSS paket programı ile değerlendirildi. Tüm
gittikleri bulundu. Düzenli fiziksel aktivite yapmak,
istatistikler
için anlamlılık sınırı çift yönlü p<,05 olarak
fiziksel ve psikolojik sağlıkla doğrudan ilişkili
seçildi.
olduğundan, fiziksel aktivite kısıtlayıcılarının göz önünde
[Abstract:0611]
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Bulgular
Cinsiyetler arasında karşılaştırmada, SZFA-K
ölçeği zaman alt boyutu (p=,016), yetenek algısı alt
boyutu (p=,001), sosyal çevre alt boyutu (p=,001) ve irade
alt boyutu (p=,016) parametrelerini, kadınların erkeklere
oranla daha fazla kısıtlayıcı sebep olarak gördüğü
saptandı. Sınıflar arası karşılaştırmada, SZFA-K ölçeği alt
boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olmadığı görüldü (p>,05). Bir başka deyişle; kadınlar
erkeklere kıyasla, yapılması gereken zorunlu işler
nedeniyle fiziksel aktivite ile ilgili daha fazla süre
kısıtlamasına gittiği saptandı. Fiziksel aktiviteye yönelik
daha az kişisel beceri ve deneyimlere sahip olduklarını
düşündüklerinden kadınların erkeklere kıyasla daha fazla
kısıtlamaya gittikleri bulundu. Kadınların erkeklere
kıyasla, birinci dereceden yakınların dışındaki birey ve
grupların fiziksel aktiviteye yönelik tutumlarından daha
fazla etkilendikleri için daha fazla kısıtlamaya gittikleri
saptandı. Kadınların erkeklere kıyasla, fiziksel aktivite
yapıp yapmamak veya yapmaya devam edip etmemek
gibi konulardaki karar vermede daha fazla güçlük
çektikleri için daha fazla kısıtlamaya gittikleri bulundu.
Tartışma
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin fiziksel
aktivite kısıtlayıcıları hakkında temel bilgiye ulaşılmasını
sağladı ve kadınların erkeklere göre daha fazla
kısıtlayıcıları olduğunu gösterdi. Gümüş ve ark.
tarafından yapılan araştırmada cinsiyet farklılıklarının
kadınlar lehine serbest zaman fiziksel aktivite
kısıtlayıcılarında anlamlı farklılık oluşturduğu
saptamıştır. Öğrencilerin sınıf farklılıklarının serbest
zaman fiziksel aktivite kısıtlayıcılarında farklılıklar ortaya
çıkardığı saptamıştır (5). Özşaker tarafından yapılan
araştırmada üniversite gençlerinin cinsiyetleri
bakımından serbest zamanlarını engelleyen faktörler
arasındaki alt boyutlarından bireysel psikoloji, bilgi
eksikliği ve zaman alt boyutlarında kızların lehine
anlamlı farklılık bulunmuştur (6). Şimdiki araştırma
bulguları bu bağlamda önceki çalışmalara uygundur.
Katılımcıların sayısının az olması ve online form
doldurulması sırasında katılımcının araştırmacıya
danışma fırsatı olmadan soruları yanıtlamış olması
araştırmanın limitasyonları arasındadır.
Sonuç
Düzenli fiziksel aktivite yapmak, fiziksel ve
psikolojik sağlıkla doğrudan ilişkili olduğundan, fiziksel
aktivite kısıtlayıcılarının göz önünde bulundurularak
giderilmesi için çalışmalar yapılmasının toplum sağlığı
açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz.
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[Abstract:0612]
The effects of smoking cigarette and hookah to the
breath carbon monoxide level
Selen Soyluol Güleç , Dilek Toprak
Ferahevler Family Health Center, İstanbul, Turkey
Namık Kemal University, Depertmant of Family
Medicine, Tekirdağ, Turkey
1

2

1

2

AIM: Waterpipe and cigarettes include many toxic
substances such as nicotine, tar, carbon monoxide (CO),
volatile aldehydes and heavy metals. The aim of this
study is to compare the effect of smoking cigarette and
hookah to the breath carbonmonoxide level.
METHODS: This descriptive cross-sectional research was
performed in İstanbul hookah cafes and in Şişli Hamidiye
Etfal Hospital Family Medicine policlinic, who applied for
any complaint and accepted to include the study, who
were over the age of 18. After getting the information
about sociodemographic and smoking features of
individuals, who use hookah and cigarette, the breath CO
was measured. Using the appropriate statistical methods
p<0.05 was considered significant.
RESULTS: A total of 215 participants, 78.6% of them
(n=169) was male, 61.9% (n=133) was single, 57.2%
(n=123) of them was self-employment. While smoking
rates were higher (82.5%, n=37) in low educated group
(p=0.025); hookah smokers were usually highschool and
university graduated (68.8%, n=117, p=0,000). Mostly
(89.2%, n=116), 18-40 age group were using hookahs
(p=0.000). Elementary graduates were using hookah
approximately >15/month (p=0.039). According to CO
classification,most of the "dangerously strong dependent"
group (67.7%, n=21) were using hookah ≥15/ month. The
average CO levels were 45.65±27.87ppm in the group that
uses both hookah and cigarettes; 45.35±30.74ppm in only
hookah users and 16.22±11.97ppm in only smokers
group.There was a significant positive linear relationship
between the amount of smoked cigarettes and hookah
with the CO level (p<0.05). Theaverage CO value was
greater in the group who were using waterpipe and
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cigarette together (p = 0.000) (Table 1).
CONCLUSION: The use of hookahs increases the level of
breath CO more than cigarette. The breath CO.level
increases linearly as the amount of cigarettes/hookah
increase. The fact that hookah is harmful as much as
cigarette smoking, should be raise dawareness in society,
especially in young population.
Keywords: Breath carbon monoxide level, cigarette,
shisha, hookah, tobacco, waterpipe

mezunları nargileyi daha fazla kullanıyordu (%68,8,
n=117) (p=0,000).
Katılımcılardan nargile tüketim miktarına
bakıldığında lise-üniversite mezunları daha çok ayda 5altında nargile (%47,9, n=56), ilköğretim mezunu
olanların çoğu ise ayda 15-üzeri nargile (%69,2-n=9)
tüketiyordu (p=0,039). Ortalama sigara kullanımı
15,38±17,56 (min=0,25;maks=160,00) paket/yıldı ve
%47,6(n=70)’sı fagerströmde orta düzeyde bağımlıydı.
Fagerström Nikotin Bağımlılık skoruna göre gruplar arası
Giriş
nefeste CO ortalamaların anlamlı bir farkı olmadığı
Son yıllarda nargile, tütün kullanımının popüler
belirlendi (p= 0,179). En fazla (%85,4;n=35) 41-64 yaş
biçimlerinden biri haline gelmiştir. Sigara içmekten daha grubu sigara kullanmaktaydı (p=0,009). Nargile
az zararlı olarak algılansa da benzer kronik sağlık
çoğunlukla (%27,4;n=59) ayda≤5 adet kullanılıyordu. CO
etkilerinin birçoğu ile ilişkilidir (1). CO değeri yüksekliği gruplandırmasına göre non-smokerların çoğu (%80,n=4)
akut zehirlenmeler dışında, kronik dönemde polisitemiye, ayda≤5; tehlikeli güçlü bağımlı gruptakilerin çoğu
akciğer fonksiyon bozukluğuna, kardiovaskuler
(%67,7;n=21) ayda≥15 adet nargile tüketmekteydi. Sigara
hastalıklara neden olmaktadır.
içenlerin o gün içinde içtiği sigara sayısı ile CO miktarı
Nargile içenler genel olarak 45 dakika ile 1 saat
arasında doğrusal pozitif anlamlı bir ilişki vardı
süren bir içim evresi boyunca ortalama 0.15-1 litre duman (p=0.001), sigara sayısı arttıkça CO miktarı artıyordu.
inhale etmekte ve çok sayıda toksik maddeye maruz
Benzer şekilde içilen nargile miktarı ile CO arasında da
kalmaktadır (2, 3). Nargile dumanı, sigara dumanında
pozitif anlamlı bir korelasyon mevcuttu (p=0.000), içilen
bulunan birçok toksik maddeyi; örneğin nikotin, katran,
nargile miktarı arttıkça CO miktarı artıyordu. Ayda 5 ve
karbon monoksit (CO), polisiklik aromatik
üzeri nargile içen her iki grupta nefeste CO miktarı, 5'ten
hidrokarbonlar, uçucu aldehitler, fenoller ve ağır
az içenlere göre çok daha fazla ilişkiliydi (p=0.004). Sigara
metalleri içerir (4). Bu toksik maddeler birçok kanser
içen 147 hastanın CO değerleri ortalaması; nargile
türüne neden olmaktadır.
kullananlardan daha fazlaydı (p=0,000). Nargile içen 130
Bu çalışma, nargile ve sigara içiminin nefeste
kişinin nargile ile sigara kullanıp kullanmamaları ile CO
karbon monoksit düzeyine etkisini karşılaştırmayı
değerleri arasında ilişki yoktu (p=0,954). Tüm hastaların
amaçlamıştır.
CO değerlerinin ortalamaları karşılaştırıldığında; sigara
Yöntem
grubu diğer iki gruptan farklı; nargile ve nargile-sigara
Tanımlayıcı-kesitsel tipteki bu çalışma İstanbul
grubu arasında ise fark yoktu (p= 0,000).
ilindeki nargile kafelerde ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim
Tartışma
ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine
Yapılan çalışmalar nargilenin, nefeste CO
herhangi bir sebeple başvuran ve çalışmaya katılmayı
düzeyinde 30 ppm’lik artışa neden olduğu ve nargilede
kabul eden 18 yaş üzeri bireylerde yapıldı. Nargile ve
tütün üzerine yerleştirilen kömür nedeniyle sigaraya göre
sigara içen bireylerin sosyodemografik bilgileri, kullanım daha fazla CO artışına neden olduğu düşünülmüştür. Bu
özelliklerine yönelik bilgiler alındıktan sonra nefeste CO
düzey bir sigara için beklenenden beş kat daha fazladır
ölçümleri yapıldı. Uygun istatistiksel yöntemler
(5). Yapılan diğer çalışmalarda sigaraya kıyasla nargile
kullanılarak p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
dumanında CO 9-30 kat artış tespit edilmiştir. Nefeste CO
Bulgular
miktarı ise bir sigara ile ortalama 2,7 ppm, bir nargile
Çalışmamıza toplam 215 kişi dahil edildi.
oturumuyla 23,9 ppm arttığı gösterilmiştir (2, 6, 7, 8).
Erkekler (%86,9; n=113) kadınlara göre bekar olanlar
Jacob P ve ark. çalışmasında sadece nargile içenlerde
(%61,9;n=133) da evlilere göre daha sık nargile
nefeste CO artışı ortalama 33,5 ppm bulunmuştur (9).
kullanmaktaydı (p=0,000; p=0,000). Çalışmamıza katılan
Yalcin FK ve ark. çalışmasında sadece nargile içen grubun
tüm katılımcıların CO düzeyleri ortalama 33,92±27,36
nefeste CO miktarı yaklaşık 6 kat yükselirken; nargile ve
ppm (min=3, max=100); erkeklerde ortalama 38,25±
sigara kullanan grubun ise nargile kullanımından sonra
28,17ppm, kadınlarda 18,00±16,34 ppm bulunmuş olup
nefeste CO miktarı 2,7 kat artmıştır (10). Primack BA ve
cinsiyetler arası istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı ark. yapmış olduğu 17 çalışmanın metaanalizinde tek bir
(p=0,000). Sigara grubu, nargile grubu ve nargile-sigara
nargile oturumunda 192,0 (77,5;307,0)mg; tek bir sigarada
grubunun nefeste ortalama CO düzeyi ile cinsiyet, eğitim ise 17,7 (15,6;19,9)mg CO saptanmıştır (4). Bir adet sigara
durumu, alkol içme durumu arasında anlamlı bir ilişki
içimi ile 45-60 dakikalık nargile içimi karşılaştırıldığında,
saptanmadı (p>0,05). Ancak üç grubun nefeste ortalama
nargilenin daha yüksek nikotin dozu ve CO maruziyetine
CO miktarı ile medeni durum arasında anlamlı bir ilişki
neden olduğu bildirilmektedir (8). Tütün kaynaklı tüm
vardı (p=0,004). İlköğretim mezunları daha çok (%82,5,
toksik maddelerden, en fazla sigara ve nargileyi bir arada
n=37) sigara kullanırken (p=0,025); lise ve üniversite
kullananlarda olduğu belirlenirken; sadece nargile
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içenlerde beş toksik madde (karbon monoksit, fenantren,
piren, akrilamid ve benzen) sadece sigara içenlerden daha
yüksek oranlarda bulunmuştur (11). Deney ortamında
yapılan bir başka çalışmada nargile oturumunda ana
akım CO miktarı nargile için 254 (29)mg, sigara için 3ppm
bulunmuştur (12). Akhter S ve arkadaşlarını yaptığı
çalışmada çalışmanın 30. ve 90. dakikalarında alınan
ölçümler sigara için 3,5±0,6 ppm’den 9,4±4,6ppm
(p˂0,005); yükselirken, nargile içenlerde 27,7±4,9ppm’den
57,9±27,4 ppm (p˂0,005) yükselmiştir (13). Çalışmamızda,
sadece nargile içenlerin ortalama CO miktarı
45,35±30,74ppm (min=5,maks=100), sadece sigara
içenlerin 16,22±11,97 ppm (min=3,maks=100), nargilesigara içenlerin 45,65±25,87ppm bulundu. Çalışmamızda
diğer çalışmalara benzer şekilde sigara grubunun nefeste
CO düzeyi diğer iki gruptan farklı bulundu. Nargile ve
nargile-sigara grubunun nefeste CO düzeyi arasında ise
fark yoktu; bunun nargile-sigara grubundaki
katılımcıların sigara adedini ve en son içim sürelerini
standardize edemememizden kaynaklandığını
düşünüyoruz.
Sonuç
Nargile kullanımı, nefeste CO düzeyini sigaradan
daha fazla arttırmaktadır. Nefeste CO düzeyi içilen
nargile/sigara miktarı arttıkça doğrusal artar. Nargilenin
sigara kadar zararlı olduğu gerçeği konusunda toplumun,
özellikle de gençlerin bilinçlendirilmesi, özendirici mekan
ve malzemelerin denetlenmesi, bu sağlık sorununun
önüne geçilmesi açısından uygun olacaktır.
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[Abstract:0613]
Gürültüye bağlı işitme kayıplı olguların odyolojik
bulguları
Memduha Taş
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Odyoloji,
Edirne
AMAÇ: Gürültüye bağlı işitme kayıpları (GBİK),
günümüzde erişkinlerde karşılaşılan en önemli işitme
kaybı nedenlerinden biri olmasının yanı sıra, meslek
hastalıkları arasında da en yaygın olanlarından biridir.
Gürültünün sürekli etkisiyle iç kulakta başlangıçta geri
dönebilir değişiklikler olurken, daha uzun süreli
maruziyet sonucunda geri dönüşsüz hasar meydana gelir
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ve kalıcı işitme kaybı oluşur. Bu araştırmanın amacı
gürültülü işyerinde çalışan işçilerde gürültünün işitme
üzerindeki etkisini gürültü öyküsü olmayan bireylerle
karşılaştırarak incelemektir.
YÖNTEM: Çalışmanın örneklemi 25-40 yaşlar arasında
179 olguyu kapsamıştır. Olgular 5 grup altında
incelenmiştir: Grup 1: gürültüde çalışan, 4000 Hz. çentiği
ve işitme kaybı olan, grup 2: gürültüde çalışan sadece
4000 Hz çentiği olan, grup 3: gürültüde çalışan işitsel
bulguları normal, grup 4: gürültü öyküsü olmayan
koklear işitme kayıplı, grup 5: gürültü öyküsü olmayan
ve işitsel bulguları normal. Tüm gruplara pür ton ve
impedans odyometri ve gürültü öyküsü olanlara ayrıca
‘akustik uzun süreli uyarı testi’ (AUTT) uygulanmıştır.
BULGULAR: Analiz sonucunda grupların ortalama
gürültüde çalışma süresi 1. grup=15.8±3.1 yıl, 2. grup=
10.4±3.4 yıl ve 3.grup= 5.7±2.9 olduğu saptanmıştır.
Ortalama 15 yıl gürültü öyküsü olan grup 1’in %
94.6’sında AUTT sonucu pozitif bulunmuştur. Gürültü
öyküsü olan diğer gruplarda ise (grup 2 ve 3) AUTT
pozitif bulunan olgu oranı daha düşüktür (grup 2,
R=%84.4, L=%88 ve grup 3: R=%44.4, L=%55.6). Sonuçlar
‘akustik uzun süreli uyarı testi’ uygulanmasının
gürültüye bağlı işitme kayıplarının diğer koklear tip
işitme kayıplarından farkını ortaya koyma açısından
önemli bir uygulama olduğunu ortaya koymuştur.
SONUÇ: Araştırmada, olgularda konuşmayı anlama
becerilerini etkileyecek ölçüde işitme kayıpları
bulunmasına rağmen hiçbirinin işitme cihazı kullanmıyor
olması dikkat çekmiştir. Sonuç olarak, olgularda
gürültüye bağlı olarak günlük yaşam üzerinde etkili
olacak derecede işitme kaybı olduğu ve olguların yalnızca
%31.2’sinin kulak koruyucu kullandığı görülmüştür.
Gürültülü ortamlarda çalışan bireylerin düzenli olarak
işitsel değerlendirmelerinin yapılması ve önleyici
tedbirleri uygulama konusunda olguların
bilinçlendirilmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Gürültü, İşitme kaybı, Odyolojik
değerlendirme
Giriş
İleri teknolojik gelişmeye paralel olarak toplu iş
yerlerinin, fabrikaların açılması, ayrıca şehirlerin
nüfusunun hızla çoğalması, trafik akışının yoğunlaşması
insanların kitle halinde gürültü içinde ve yakınında
çalışma ve yaşama zorunluluğu doğurmuştur.
Aşırı gürültü kişiyi, işitme açısından geçici veya
kalıcı işitme eşiği düşmesi olarak etkilediği gibi, organik
fonksiyonlarda strese bağlı bozukluklar ile dalgınlık,
unutkanlık, davranış bozuklukları, çalışma
performansında azalma gibi fizyolojik ve psikolojik
açıdan da etkiler. (Önder,1992)
Uzun süre ve şiddetli yoğunluktaki gürültüye
maruz kalarak çalışan kişilerde oluşan kalıcı işitme kaybı,
kişiyi psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz olarak
etkilemesinin yanında önemli ölçüde ekonomik kayba da

neden olur. (Alberti,1997)
Gürültüye bağlı işitme kayıpları (GBİK),
günümüzde erişkinlerde karşılaşılan en önemli işitme
kaybı nedenlerinden biri olmasının yanı sıra, meslek
hastalıkları arasında da en yaygın olanlarından biridir.
Nelson , Nelson, Concha-Barrientos, et al. 2005)
Gürültünün işitsel yapıları ve işitme fonksiyonunu etkilemesi sonucunda işitme hassasiyeti de azalır.
Gürültünün işitme hassasiyetini azaltması sonucu oluşan
işitme kaybına gürültüye bağlı işitme kaybı denir.
Gürültünün sürekli etkisiyle iç kulakta başlangıçta geri
dönebilir değişiklikler olurken, daha uzun süreli
maruziyet sonucunda geri dönüşü olmayan değişiklikler
meydana gelir ve kalıcı işitme kaybı oluşur (Özdoğan,
Şenocak, Demircan ve ark.1993)
Gürültüye Bağlı işitme kaybı üç şekilde
incelenebilir
1-Gürültüye Bağlı Geçici Eşik Değişikliği: Normal
bir kulak yüksek düzey gürültüye uzun bir süre maruz
kaldığında geçici işitme kaybı oluşur ancak işitme bir süre
sonra normale geri döner. Geçici eşik kayması (GEK)
denilen bu durum genellikle gürültü maruziyetinin ilk iki
saatinde gelişir . GEK ilerlemesi ya da düzelmesi sesin
spektrumu, ses basıncı düzeyi, gürültü maruziyet süresi
ve gürültünün tipine bağlıdır.(Özdoğan, Şenocak ,
Demircan ve ark.1993) Gürültüye bağlı geçici işitme eşiği
değişikliği işitme hassasiyetinin azalması ile birlikte
yüksek frekans işitme eşiklerinde düşüş ve tinnitusa bağlı
olarak dolgunluk hissi ile karakterizedir.
2-Gürültüye Bağlı Kalıcı Eşik Değişikliği:
Gürültüye maruz kalma sonucunda tam bir iyileşme
olmaz ise veya kısmi iyileşme olursa, işitme eşiği tekrar
gürültü öncesinde ölçülen eşik seviyesine yükselmez. Bu
durumda oluşan eşik değişikliğine gürültüye bağlı kalıcı
eşik değişikliği denir. Kalıcı işitme kaybı kendisini en
belirgin olarak 4000 Hz’de görülen işitme kaybı ile belli
eder.İşitme kaybı ilk 2-3 yılda en üst düzeyde iken 10-15
yıl boyunca gittikçe hızı azalarak ilerler. Gürültüye
maruziyet ortadan kalktıktan sonra işitme sabitleşir.(
Martin, Martin .2005)
3-Akustik travma : Baş ve kulağa direkt gelen
bazen patlama ile birlikte olan ani ve yüksek şiddetteki
gürültüyü izleyen işitme kaybı, çınlama ve baş dönmesi
ile seyreden klinik bir tablodur. O anda oluşan geçici ve
kalıcı işitme kaybıdır. Tek kulakta olabilir veya
sensorinöral işitme kaybı tek başına veya iletim tipi işitme
kaybıyla birlikte görülebilir. Kokleadaki tüm yapılar
etkilenebilir. Ancak en fazla zarar gören yapı korti
organıdır.( Alberti .1997 ; Martin, Martin .2005)
Gürültüye bağlı işitme kaybının odyogram
özellikleri ;
- Daima iç kulaktaki tüylü hücreleri etkileyen bir
sensörinöral kayıptır, kesinlikle iyileşmez. Bu nedenle
gürültüden korunma son derece önemlidir.
- Genellikle her iki kulakta gürültüye simetrik
olarak maruz kaldığı , işitme kaybı konfigürasyonu
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simetriktir.
- Çoğunlukla derin bir işitme kaybına neden
olmaz. Genellikle alçak frekanslarda limitler 40 dB yüksek
frekanslarda 75 dB civarındadır.
- Gürültü kesildiği zaman işitme kaybında
ilerleme görülmez
- İç kulağa en erken zarar 3000,4000 ve 6000 Hz’
dedir. Daima 3000, 4000, 6000 Hz’ de 500, 1000 ve 2000
Hz’e göre daha fazla zarar vardır. En büyük kayıp
genellikle 4000 Hz’ de olur.
- Devamlı maruz kalma durumlarında kayıp
3000, 4000, 6000 Hz’ de genellikle 10 ile 15 yıl civarında
maksimum seviyeye ulaşır.(Özdoğan, Şenocak , Demircan
ve ark.1993; Soydal ,2006)
Bu araştırmanın amacı gürültülü işyerinde çalışan
işçilerde gürültünün işitme üzerindeki etkisini gürültü
öyküsü olmayan bireylerle karşılaştırarak incelemektir.
Yöntem
Mesleki gürültüye maruz kalma sonucunda
oluşan işitme kaybının odyolojik özelliklerini belirlemek
amacıyla yapılan bu çalışmanın örneklemini Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Anabilim Dalı Polikliniğinde odyolojik açıdan
değerlendirilen 90 kişi ve devamlı gürültülü ortamda
(Tekstil fabrikası) çalışan 89 işçi oluşturmaktadır.
Çalışma örneklemi beş gruptan oluşmaktadır:
Grup 1: Devamlı gürültüde çalışan ve gürültüye
bağlı işitme kaybı gelişmiş olan 37 işçi (Odyogramda
4000Hz çentiğiyle birlikte konuşma frekansları 500, 1000
ve 2000Hz’de işitme eşikleri 25 dB ve üzerinde olan kişiler
bu grubu oluşturmuştur).
Grup 2: Devamlı gürültüde çalışan ve sadece
4000Hz çentiği olan 45 işçi kapsamıştır. (Odyogramda
4000Hz çentiği olan ancak konuşma frekansları 500,
1000,2000 Hz normal sınırlarda olan kişiler bu grubu
oluşturmuştur).
Grup 3: Devamlı gürültüde çalışan ve İşitmesi
normal sınırlarda olan 27 işçiden oluşmuştur.
Grup 4:Gürültü öyküsü olmayan ve her iki
kulağında da koklear tip işitme kaybı tanısı bulunan 30
kişi,
Grup 5: Gürültü öyküsü olmayan ve işitmesi
normal olan 40 kişiden oluşmaktadır.
Devamlı gürültüde çalışan grup 1, 2 ve 3 tekstil
fabrikası işçilerinin odyolojik değerlendirme sonuçları
incelenerek odyogramların da işitme kaybı ve 4000 Hz
çentiği saptanan 85 işçi ve işitmesi normal olan 30 işçi
fabrika yönetimi ve hekimiyle sağlanan işbirliği
sonucunda, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak
Burun Boğaz polikliniğine odyolojik değerlendirme için
beşer kişilik gruplar halinde davet edilmiştir. Çalışmanın
4. grubu polikliniğimize işitme kaybı şikayetiyle başvuran
ve odyolojik değerlendirmeleri yapılan ve koklear tip
işitme kaybı tanısı konan 30 kişiden, 5. grup ise
polikliniğimize işitme kaybı dışında herhangi bir nedenle
başvuran işitmesi normal olan (sağlık kurulu için yapılan

odyolojik değerlendirmelerden işitmesi normal olanlar ve
işitmesi normal olan gönüllülerden) 40 kişiden
oluşturulmuştur.
Çalışmaya katılan tüm vakaların poliklinikte
Kulak Burun Boğaz hekimi tarafından otoskopik
muayeneleri yapılmıştır. Otoskopik bakısı normal olan
179 kişi çalışma grubuna dahil edilmiştir. Otoskopik
bakısında adhezif otit ve kulak zarı perforasyonu olan 6
kişi çalışma dışı bırakılmıştır.
Otoskopik muayeneden sonra vakaların,
odyoloji ünitesinde odyometrik değerlendirmeleri
yapılmıştır. 1. olarak, pürton eşik odyometrisi (hava yolu
ve kemik yolu ölçümü), 2. olarak impedans odyometrik
değerlendirme ( timpanometri ve stapes refleks ölçümü),
3. olarak da gürültüde çalışan vakaların Akustik Uzun
Süreli Uyarı ile Elde Edilen Stapes Refleks Cevapları
Testi -Akustik Travma Testi (ATT) yapılmıştır. 500 Hz’de
stapes refleks eşiğinin 10 dB üzerinde bir pürton ses
uyaranı 5 dk sürekli verilerek stapes refleks decayı
değerlendirmiştir. Bu test Weider ve Lenarz’ın 1982’deki
bir çalışmasında belirtilen esaslar doğrultusunda
yapılmıştır.
Bulgular
Devamlı gürültü altında çalışan, işitme tarama
sonuçlarına göre seçilen (n=89) %49.7 ve Kulak Burun
Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Polikliniği’n de
muayene ve odyolojik değerlendirmeleri yapılan (n=90)
%50.3 toplam 179 kişi çalışma grubunu oluşturmaktadır.
Olguların %90.5’i (n=162) erkek,%9.5’i (n=17)
kadındır. Grupların cinsiyete göre dağılımı tablo -1 de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Olguların gruplara ve cinsiyete göre dağılımı
Cinsiyet
1.
2.
3.
4.
5.
T.
Grup Grup Grup Grup Grup Grup
Kadın
3
2
3
4
5
17
(%8.1) (%4.4) (%11.1) (%13.1) (%12.5) (%9.5)
Erkek
34
43
24
26
35
162
(%91.9) (%95.6) (%88.9) (%86.7) (%87.5) (%90.2)
Toplam

37
45
27
30
40
179
(%100) (%100) (%100) (%100) (%100) (%100)

Gruplara göre yaş ortalamaları, Gürültü de
çalışma süreleri ve işitme kaybının farkında olunduğu
süre Tablo-2 de gösterilmiştir. Gruplar arasında yaşlar
açısından fark anlamlı bulunmuştur. Bu fark Grup1 ve
Grup 3’ten kaynaklanmaktadır. Gruplar arasında en
yüksek yaş ortalaması 36.7 ± 2.4 ile Grup1 (Gürültüye
Bağlı İşitme kayıplı Grup) en küçük yaş ortalaması ise
28.6 ± 4.5 ile Grup3’tür (Gürültüde çalışan normal işitmeli
grup). Grup 2,4 ve 5’in yaş ortalamaları birbirine
benzerdir.
Devamlı gürültüde çalışan Grup 1,2 ve 3’ün
gürültüde çalışma yılı ortalamalarına bakıldığında en
fazla çalışma yılı 15.8 ± 3.1 ile (Devamlı gürültüde çalışan
ve gürültüye bağlı işitme kaybı gelişmiş olan) Grup 1 iken
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en az çalışma yılı 5.7 ± 2.9 ile (Devamlı gürültüde çalışan
ve İşitmesi normal sınırlarda olan) Grup 3 ‘tür ve
istatistiksel olarak gruplar çalışma yılı ortalaması
bakımından birbirinden farklıdır.
İşitme kayıplarının farkında oldukları yıl
ortalamalarının gruplara göre dağılımının gösterildiği
Tablo-2’de en işitme kaybının farkına vardıkları yıl
ortalaması ( Devamlı gürültüde çalışan ve İşitmesi normal
sınırlarda olan) Grup 3’e aittir. Grup1 ve Grup 4’ün ise
işitme kaybının farkında olma ortalamaları benzerdir.
Tablo 2. Grupların ortalamaları, gürültüde çalışma
süreleri ve işitme kaybının farkında olunduğu süre
Grup
N
Yaş
Gürültüde
İşitme
M±SD
Çalışma
kaybının
Süresi
farkında
(Yıl) M±SD
olduğu süre
(Yıl) M±SD
1
37
36.7 ± 2.4
15.8 ± 3.1
5.0 ± 1.5
2
45
33.4 ± 4.4
10.4 ± 3.4
3.0 ± 1.5
3
27
28.6 ± 4.5
5.7 ± 2.9
2.5 ± 1.0
4
30
33.2±5.2
5.6± 3.1
5
40
32.0±4.4
-

Devamlı gürültüde çalışan Grup1,2 ve 3’e
uygulanan Akustik Travma Testi (ATT) en fazla pozitif
grup 1’de sağ kulak %94.6, sol kulak %94.6, en az pozitif
grup ise grup 3’ te sağ kulak %44.4 ,sol kulak %48.1
olarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel olarak gruplar
arasındaki fark anlamlıdır. Grup 3 ‘te grup 1 ve 2 ‘ye
göre A.T.T daha az pozitiftir (Tablo 4).
Tablo 4. Grup 1, 2 ve 3’e ait akustik travma testi sonuçları
Grup 1
Sağ
Sol
n
%
n
%
Var
35 94.6 35 94.6
Yok
2
5.4 2
5.4
Toplam 37 100 37 100

Grup 2
Sağ
Sol
n
%
n
%
38 84.4 40 88
7 15.6 5 11.1
45 100 45 100

Grup 3
Sağ
Sol
n
%
n
%
12 44.4 13 48.1
15 55.6 14 51.9
27 100 27 100

Olguların yalnızca %31.2’si çalışma esnasında
kişisel kulak koruyucusu kullandığını belirtmiştir.
Olguların %68.8’i ise kendilerine önerildiği halde kulak
koruyucusu kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca
olgularda konuşmayı anlama becerilerini etkileyecek
ölçüde işitme kayıpları bulunmasına rağmen hiçbirinin
işitme cihazı kullanmadığı görülmüştür.
Tartışma
Çalışma örneklemini oluşturan devamlı
gürültüde çalışan 109 işçinin çoğunluğu erkek işçilerdi,
Grupların pürton odyolojik değerlendirme
sonuçlarına göre hesaplanan SSO (500+1000+2000 Hz/3) işçilerden sadece 8’i kadındı.( Hetu ,Lalande,Getty :1987 )
sonuçları sağ ve sol kulak ortalamaları ve sağ ve sol kulak çalışmasında da 98 işçinin 89’u erkek, sadece 9’u kadın
işçi idi. (Lalande ,Lambert,Riverin:1988) çalışmasında ise
4000 Hz ortalamaları Tablo 3’tedir.
Grup 1: (Devamlı gürültüde çalışan ve gürültüye bir metal üretim fabrikasındaki gürültüye bağlı işitme
kayıplı 100 işçinin hepsi erkekti.
bağlı işitme kaybı gelişmiş olan) ve Grup 4: (Gürültü
Çalışma grupları yaş ortalamaları açısından
öyküsü olmayan ve her iki kulağında da koklear tip
birbirinden farklıdır. Yaş ortalaması en büyük olan grup
işitme kaybı tanısı olan) SSO her iki kulak içinde
36.7 ± 2.4 ortalama ile grup 1 (gürültüye bağlı işitme
benzerdir ve SSO Grup 2,3 ve 5’ten yüksektir.
kayıplı
grup), yaş ortalaması en düşük olan grup ise 28.6
Odyolojik değerlendirmelerde 4000 Hz
±
4.5
ortalama
ile grup 3 ( gürültüde çalışan normal
ortalamaları gruplara göre karşılaştırıldığında her iki
işitmeli kişilerden oluşan grup) tur. Grup 2, 4 ve 5 yaşları
kulak için en fazla kayıp; sağ kulak için 67.7 ± 11.6 ,sol
açısından birbirine yakındır. Grup 1’in yaş
kulak için 71.5 ± 8.7 ile Grup 1’dedir.
ortalamalarının yüksek olmasının bu grubu oluşturan
işçilerin uzun bir süredir, gürültülü bir ortamda çalışıyor
Tablo 3. Tüm grupların saf ses ortalamaları ve 4000 Hz.
olmalarından
(ortalama 15 yıl) grup 3’ün yaş
ortalamaları
ortalamasının düşüklüğünün ise bu grupta yer alan
Saf Ses Ortalaması
4000 Hz. Ortalaması
işçilerin çalışma yılı ortalamalarının az olmasından
Grup
Sağ
Sol
Sağ
Sol
(ortalama 5.7 yıl) kaynaklandığı düşünülmektedir.
1
42.4 ± 8.6
43.8 ± 7.4 67.7 ± 11.6 71.5 ± 8.7
Yaşın işitme eşikleri üzerindeki etkisini
azaltabilmek amacıyla çalışmamızda, ne devamlı
2
15.2 ± 4.4
15.8 ± 4.1 53.7 ± 8.3 59.7 ± 8.2
gürültüde çalışan gruplarda ( Grup 1, 2 ve 3) ne de
3
12.2 ± 4.4 14. 9 ± 4.7 13.1 ± 5.9 15.6 ± 5.6
koklear tip işitme kayıplı grup (Grup 4) ve normal işitmeli
4
47.0±11.1
49.9±11.1 51.0±9.7 53.0±11.6
grupta (Grup 5) 40 yaş üzerindeki kişiler çalışma
5
9.8±3.8
10.3±10.3
9.6±4.7
10.6±5.3
kapsamına alınmamıştır. ( Şahin, Erdem, Tekden ve ark.
1989) bir dokuma fabrikasındaki 360 işçinin odyolojik test
Tüm grupların impedans odyometri
sonuçlarını değerlendirdikleri çalışmalarında akustik
parametrelerinden timpanometri sonuçlarına
travma tespit edilen 224 işçinin 140’ının yaş grupları 31bakıldığında; tüm grubun sağ kulak %93.9 ‘u(n=168) Sol
40, 47’sinin 41-50, 6’sının ise 50 yaş üzerindedir. Bu
kulağın %93.3’ü(n=167) A tip tipanogram iken, sağ
çalışmalarında yaşın ilerlemesi ile ortaya çıkan
kulağın%6.1(n=11)sol kulağın %6.7’si C tipi
presbiakuzinin odyogramda gürültüye bağlı işitme
timpanogramdır.(CL Refleks pozitif)
kaybı ile ayırt edilmesinin zorluğundan söz edilmekte
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fakat değerlendirilen 360 işçi arasında yaş ortalaması
yüksek olan işçi sayısının azlığının göz ardı
edilebileceğinden söz etmişlerdir.( Hetu ,Riverin ,Lalenda
et.al .1986) yaptıkları gürültüye maruz kalan işçiler
arasındaki işitme güçlüklerinin bir görüşme ile
değerlendirildiği 61 işçinin katıldığı çalışmada yaş
ortalaması 39.3 idi. Biz de çalışmamızda presbiakuzi ile
gürültüye bağlı işitme kaybının karışması riskini
engellemek için olgu gruplarını oluşturan tüm işçilerin 40
yaşın altında olmasına dikkat ettik.
Gürültüde çalışan grupların çalışma yılı
araştırıldığında en fazla çalışma yılı ortalaması 15.8 ± 31
ile Grup 1, en az çalışma yılı ortalaması 5.7 ± 2.9 ile Grup
3’te bulunmuştur.( Şahin ,Erdem,Tekden ve ark.1989 )
çalışmasında akustik travma tespit edilen vakaların
59’unda çalışma süresi 0-9 yıl, 140’ında 10-19 yıl, 25’inde
20 yıl ve üzerindedir. ( Hetu ,Riverin ,Lalenda et.al .1986)
çalışmasında ise çalışma yılı ortalaması 17.1 yıldır.
Çalışma yılı ortalamaları açısından bakıldığında,
çalışmamızın oldu gruplarını oluşturan işçilerden
ortalama çalışma süreleri bu çalışmalarla benzerlik
göstermektedir.
GBİK oluşumunu etkileyen bir diğer önemli
etmen “gürültülü ortamda toplam çalışma süresi”dir.
Maruziyet süresi olarak adlandırılan bu süre yükseldikçe
GBİK oluşma olasılığı artmaktadır.(Soydan ,2006;
Öztürk,2004 ) “Gürültülü ortamda toplam çalışma
süresi” 2 yılın altında olan çalışanlarda GBİK ön tanılı
sıklığı %4,8 iken maruziyet süresi ilerledikçe sıklıkta ciddi
yükseliş göstermekte ve “15 yıl ve üzeri süre” gürültülü
ortamda çalışanlarda %21,5’e yükselmektedir. ( Erdoğan
,2016 ) Bu çalışmada devamlı gürültüde çalışan ve işitme
kayıplı olarak adlandırabileceğimiz olgular grup 1 ve 2
‘dir. Grup 1 odyogramda 4000Hz çentiğiyle birlikte
konuşma frekansları 500, 1000 ve 2000Hz’de işitme
eşikleri 25 dB ve üzerinde , grup 2 ise devamlı gürültüde
çalışan ve sadece 4000Hz çentiği olan ancak konuşma
frekansları 500, 1000,2000 Hz normal sınırlarda olan
işçilerden oluşmaktaydı. Grup 3 ise devamlı gürültüde
çalışan ve İşitmesi normal sınırlarda olan
Çalışmamızda grup 1’in SSO 42.4, grup 2’nin SSO
ortalamaları ise 15.2 olarak bulunmuştur. Bizim
çalışmamıza benzer şekilde (Getty , Hetu,1991) işitme
bozukluğu olan işçiler arasındaki dinleme ve iletişim
problemlerinin çözümleri için aktif bir araştırma sunmak
üzere oluşturdukları çalışma grubundaki 48 işçinin işitme
eşikleri 500, 1000 ve 2000Hz. de 30 dB eşit veya 30 dB’den
daha yüksektir. (Hetu ,Lalande Gety ,1987) Psiko- sosyal
dezavavantajları incelemek için planladıkları çalışma
örneklemi çeşitli derecelerde gürültüye bağlı işitme kaybı
tespit edilen 54 işçi aynı gürültülü iş yerinde çalışan 44
normal işitmeli işçiden oluşmaktadır. Bu çalışmada
gürültüye bağlı işitme kayıplı grupta işitme seviyeleri 3
grup olarak belirlenmiştir. Buna göre seviye 1 ( 4000-3000
Hz. veya 6000 Hz’te) 1 veya 2 frekansta işitme kaybı,
seviye 2 ( 500 veya 6000 Hz arasındaki frekanslarda) 3

frekansta işitme kaybı, seviye 3 ise 4 veya daha fazla
frekansta işitme kaybı olanlardan oluşmuştur. İşitme
eşikleri ve grupları oluşturan olgu sayıları açısından
bakıldığında( Getty ,Hetu 1991) yaptıkları çalışmalar ile
bizim çalışmamız arasında benzerlik olduğu
görülmektedir.
Sadece 4000 Hz bölgesinde olan kayıplar
konuşmayı algılamayı belirgin bir şekilde etkilemediği
için düzenli odyolojik testler yapılmadığında tespit
edilemez .Çalışma süresi arttıkça 4000 Hz ‘deki eşik düşer
ve alçak frekansları da etkilemeye başlar. Kişinin
konuşmayı algılaması azalmaya başlar. Bu çalışmada
devamlı gürültü altında çalışan toplam 109 işçiden 4000
Hz çentiği olan Grup 1’de(37 işçinin ) 4000 Hz
ortalaması sağ kulak için 67.7 ± 11.6 , sol kulak için 71.5 ±
8.7 2’dir . Gurup 2 de (45 işçi) ise sağ kulak ortalaması
53.7 ± 8.3 , sol kulak ortalaması 59.7 ± 8.2 ‘dir.
Enver ve arkadaşlarının çalışmasında devamlı
gürültü altında çalışan işçilerin %71.43’ünde, Şahin ve
arkadaşlarının çalışmasında ise %64.73’nde 4000Hz
çentiği saptanmıştır. (Enver, Şirin ,Karaşen .1998; Şahin
,Erdem,Tekden ve ark.1989) Bu çalışmada ise devamlı
gürültüde çalışan işçilerin (grup 1 ve 2) %75.23’ünde 4000
Hz. Çentiği saptanmıştır. Bu sonuç, sözü edilen
çalışmalardan elde edilen değerlerle uyumludur.
Devamlı gürültüde çalışan Grup 1, 2 ve 3’teki
vakaların hepsine ‘Akustik Uzun Süreli Uyarı ile Elde
Edilen Stapes Refleks Cevapları Testi -Akustik Travma
Testi (ATT)’ yapılmıştır. Akustik uzun süreli uyarı ile
elde edilen stapes refleks cevapları gürültüye bağlı işitme
kaybının pürton odyometride işitme kaybı tespit edilmiş
olan Grup 1’in %94.6’da(n=35)( ATT) (+), %5.4’de (n=2)
ATT (-) olarak, odyogramda sadece 4000 Hz. düşüşü olan
Grup 2’nin sağ kulak için %84.4’ü (n=38), sol kulak için
%88’i (n=40) ATT (+) sağ kulak için %15.6 (n=7) sol kulak
için %11.1 (n=5) ATT (-) olarak işitmenin normal
sınırlarda olduğu grup 3’te ise sağ kulak için %44.4’ü
(n=12), sol kulak için %55.6’sı (n=13) ATT (+) sol kulak
için %51.9’u (n=14) (-) olarak
değerlendirilmiştir.(Sarıkahya, Karasalihoğlu, Havza
.1989)yaptıkları çalışmada ise gürültüye bağlı işitme
kayıplı 37 vakanın hepsinde 5 dk. süre ile verilen akustik
uyarıya Refleks Decay görülmemiştir. Yani ATT %100
olarak (+) bulunmuştur. Bizim çalışmamızda da
gürültüye bağlı işitme kayıplı grupta %94.6 oranındaki
pozitiflikle yukarıdaki çalışmaya benzer sonuçlar
alınmıştır.
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[Abstract:0620]
Usefulness of Quick SOFA(qSOFA) in critically ill
elderly patients in the Intensive Care Unit (ICU)
Yücel Yüce
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve

Reanimasyon Kliniği
OBJECTIVE: To investigate the performance of the quick
sepsis-related organ failure assessment (qSOFA) in
predicting mortality and intensive care unit (ICU)
admission in elderly patients with clinically diagnosed
infection and to compare its performance with those of
systemic inflammatory response syndrome (SIRS), SOFA,
and acute physiology and chronic health evaluation
(APACHE).
METHODS: From February 2016 to February 2017, we
retrospectively analyzed 92 elderly (≥65 years old)
patients who were clinically diagnosed with an infection
in the ICU. We compared the performance of SOFA,
APACHE II, SIRS, and qSOFA in predicting 28-day
mortality in the ICU.
RESULTS: qSOFA scores were 1 in 6.5% (n=6), 2 in 30.4%
(n=28), and 3 in 63% (n=58) of patients. The mean SOFA
score was 9.2 ± 3.0, the mean SIRS score was 2.6 ± 0.6, and
the mean APACHE II score was 25.4 ± 7.2. Given that the
best sensitive and specific area is accepted as a cutoff
value in the receiver operating characteristic curves, we
calculated the cutoff values of qSOFA at>2, SOFA at >7,
SIRS at>2, and Apache II at >18. The mortality rate was
81%and 31% in patients with SOFA scores of>7 and <7,
respectively, in which a statistically significant difference
was found (p<0.001).
CONCLUSION: qSOFA can be a better alternative in
detecting mortality risk in geriatric patients because of its
easy application as compared with that of SOFA.
Anahtar kelimeler: organ dysfunction scores, sepsis,
geriatrics, critical care
Giriş
Dünya Sağlık Örgütü, geriatriyi, yaşları 65-74
arasında olan erken geriatri, yaşları 75-84 arasında olan
ileri geriatri ve 84 yaş üstü çok ileri geriatriye olarak
sınıflandırmıştır (1). Birçok ülkede, nüfusun ortalama yaş
ve yaşam beklentisi artmaktadır. Sonuç olarak, giderek
artan sayıda yaşlı hasta yoğun bakım ünitesine (YBÜ)
yatırılmaktadır.
YBÜ'de geriatrik hastaların tedavisi daha genç
hastalardan farklı olabilir. Aslında, YBÜ kalış süresi 75
yaş üstü hastalarda <65 yaşından daha uzun
bulunmuştur (2).
Günümüzde yoğun bakım ünitesindeki önemli
sayıda hasta, yaşamı tehdit eden, ilerleyici ve geri dönüşü
olmayan hastalıkları olan geriatrik hastalardır ve yoğun
bakım ünitesindeki yatış endikasyonları genç
hastalarınkine benzerdir. Açıkçası, geriatrik yaş grubunda
olmak yoğun bakım ünitesine başvurmak için bir
kontrendikasyon değildir (3).
Sepsis ve septik şok tanımları, Sepsis ve Septik
Şok için Üçüncü Uluslararası Mutabakat Tanımları'nda
yakın zamanda modifiye edilmiştir (4). Hızlı sepsis ile
ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesi (qSOFA), sepsisi
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yeni tanımına göre değerlendirmek için önerilen yeni bir
tarama aracıdır (5). Sepsis için qSOFA kriterleri arasında
≤13 bir Glasgow Koma Skalası skoru, sistolik kan basıncı
≤100 mmHg ve solunum hızı ≥22 / dak (her biri 1 puan
olmak üzere 0 ve 3 arasında bir skor değeri elde etmek)
vardır (5).
Sepsis-3'teki önerilere göre, yoğun bakım
ünitesinde takip edilmeyen, bir enfeksiyondan
şüphelenilen ve qSOFA skoru ≥2 olan hastalar sepsis için
yakından izlenmeli ve bu hastalar SOFA skoru
kullanılarak değerlendirilmelidir.
Hesaplamada basitlik ve yoğun bakım dışındaki
ortamlarda kullanılan karmaşık sistemlerle yakın uyum
qSOFA'nın ana avantajlarıdır. Ayrıca, laboratuvar test
sonuçlarından bağımsızlığı, qSOFA'nın hastanın
yatağında birkaç dakika içinde hesaplanabileceği
anlamına gelir. Yaşayan Sepsis Kampanyası ayrıca,
qSOFA’nın duyarlılığı için daha fazla araştırmanın
yapılması gerektiğini tavsiye etmektedir (6). Ancak, 65
yaş üstü yaşlı hastaların mortalitelerini öngörmede
qSOFA kullanılan hiçbir çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışma, yoğun bakım ünitesinde klinik tanısı
konmuş enfeksiyonlu geriatrik hastaların mortalitesini
tahmin etmek için qSOFA'nın performansını araştırmayı
ve sistemik inflamatuar yanıt sendromu (SIRS), akut
fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi (APACHE II)
ve SOFA ile performanslarını karşılaştırmayı
amaçlamıştır.
Yöntem
Çalışma, Şubat 2016'dan Şubat 2017'ye kadar
hastanemiz yoğun bakım ünitesinde klinik olarak teşhis
edilen enfeksiyonlu hastaları içeren prospektif bir
gözlemsel araştırma veri tabanının retrospektif bir
analiziydi. Bu çalışma kurumumuzun etik kurul
tarafından onaylandı.
Çalışmaya, enfeksiyon geçirdiğinden
şüphelenilen ve yoğun bakım ünitesine yatırılan kritik
hastalığı olan yaşlı hastalar (≥65 yaş) dahil edildi. Dışlama
kriterleri şu şekildedir: yaş <65, terminal hastalık varlığı,
HIV pozitifliği ve immünosupresan kullanımı.
Çalışmaya dahil edilen hastaların yoğun bakıma
kabulünü takiben demografik özellikler, ek hastalıklar,
enfeksiyon odakları, vital bulgular ve laboratuar bulguları
kayıt altına alındı. qSOFA, SOFA, APACHE II ve SIRS
skorları, kayıt sırasında elde edilen veriler kullanılarak
hesaplandı. Hasta mortalite oranı 28 gün takip edildi.
Veri analizi SPSS 18 ve 14.0 versiyonları (SPSS
Inc., Chicago, IL, ABD) kullanılarak yapıldı. qSOFA,
basitleştirilmiş akut fizyoloji skoru (SAPS) ve APACHE II
skorları karşılaştırılması t-testi ve ANOVA kullanılarak
yapıldı. P değeri <0.05 olarak istatistiksel olarak anlamlı
kabul edildi. Sürekli değişkenlerin ortalamaları Student ttesti kullanılarak karşılaştırıldı. Tahmin edilen mortalite
orijinal regresyon formülleri kullanılarak hesaplandı.
Kategorik değişkenler ki-kare testi veya Fisher’in exact
testi kullanılarak karşılaştırıldı. Ayrımcılık, ROC eğrileri

kullanılarak ve eğri altındaki alanları (EAA)
karşılaştırarak test edildi. EAA> 0.8 mükemmel olarak
kabul edildi ve 0.6-0.8 kabul edildi.
Bulgular
Çalışma dönemi boyunca kabul edilen 312
başvurudan, dahil etme kriterlerini karşılayan 92 (% 29.4)
hasta son analize dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması
78.5 ± 9.2 idi. Olguların 55'i (% 59) kadın, 37'si (% 41)
erkekti. Ayrıca hastaların % 93.5'inde (n = 86) en az bir
komorbidite vardı. 49 hastada ≤2 komorbidite vardı. Buna
karşılık 37 hastada ≥3 komorbidite vardı. Belirlenen
komorbiditeler konjestif kalp yetmezliği (% 29.3), kronik
obstrüktif akciğer hastalığı (% 31.5), böbrek yetmezliği (%
12), serebrovasküler hastalık (% 27.2), tip II diabetes
mellitus (% 25), malignite (% 18.5) idi. hipertansiyon (%
58.7) ve diğerleri (% 25) idi. Enfeksiyon kaynağı pulmoner
(% 63; n = 58) ve diğer kaynaklar (% 37; n = 34) idi.
28 günlük mortalite oranı % 65.3 (n = 60) idi. YBÜ
kalış süresi ortalama 10.2 ± 8.5 gündü. Ayrıca, hastaların
% 27.2'si (n = 25) taburcu edildi ve % 7,6 (n = 7) si 28
günden uzun sure YBÜ'de kaldı.
qSOFA skorları % 6.5 (n = 6) hastada 1, % 30.4 (n
= 28) hastada 2 ve % 63 (n = 58) hastada 3 idi. Ortalama
SOFA skoru 9.2 ± 3.0, ortalama SIRS skoru 2.6 ± 0.6 ve
APACHE II skoru 25.4 ± 7.2 idi.
Cinsiyet (p = 0.954), yaş (p = 0.323), komorbidite
(p = 0.493), konjestif kalp yetmezliği (p = 0,439), kronik
obstrüktif akciğer hastalığı (p = 0.493), böbrek yetmezliği
(p = 0.218), serebrovasküler hastalık (p = 0.732), diabetes
mellitus (p = 0.312), malignite (p = 0.961), hipertansiyon
(p = 0.153) ve pulmoner enfeksiyon (p = 0.324) arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Ölüm oranı, qSOFA skoru 1,2 ve 3 olan hastalarda
sırasıyla% 33.3,% 53.6 ve% 74.1 idi. Bu fark istatistiksel
olarak anlamlıydı (p = 0.01).
Mortalite, qSOFA > 2 olanlarda qSOFA <2
olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti
(p = 0.01).
Mortalite oranı SIRS skoru ≤2 olan hastalarda %
51.2, SIRS skoru ≥3 olanlarda ise % 75.4 idi ve bu fark
istatistiksel olarak anlamlıydı (p = 0.01).
Daha sonra ölen hastalarda SOFA ve APACHE II
skorları daha yüksekti. Daha sonra ölen hastaların SOFA
skoru 10.4 ± 2.6 idi ve halen hayatta olanlarda ise 7.1 ± 2.5
idi (p <0.0001). Ölen hastaların APACHE II skoru 27.5 ±
6.8 iken, halen hayatta olanlarda 21.5 ± 6.6 idi (p <0.0001).
APACHE II, daha sonra ölmüş olan hastalarda
daha yüksek mortalite oranı öngördü (p = 0,001).
28 günlük mortalitenin EAA'ları QSOFA, SOFA,
SIRS ve APACHE II için sırasıyla 0.633, 0.804, 0.654 ve
0.730 idi. QSOFA ve SOFA'nın EAA'ları anlamlı olarak
farklıydı (p = 0.002).
QSOFA ve SIRS, qSOFA ve APACHE II skorları
arasında fark bulunmadı (p = 0.704 ve p = 0.109). SOFA
ve SIRS arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
bulundu (p = 0.009), ancak SOFA ve APACHE II arasında
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fark bulunmadı (p = 0.220). SIRS ve APACHE II arasında
fark yoktu (p = 0.229).
En iyi duyarlı ve spesifik alanın ROC eğrilerinde
bir kesme değeri olarak kabul edildiği düşünüldüğünde;
qSOFA da > 2, SOFA da > 7, SIRS da > 2 ve APACHE II
de > 18 kesme değerleri olarak hesapladık. >7 ve <7 olan
SOFA skorlarında ölüm oranları sırasıyla % 81 ve % 31
olup, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
olduğu gözlendi (p <0.001).
Tatışma
Sepsis heterojen bir hastalık sürecine sahiptir ve
bu sepsisin tanımını ve tanısını kritik kılmaktadır. 2016
yılında, sepsis tanımları konusunda üçüncü uluslararası
fikir birliği yayınlanmış ve Sepsis-3'ün tanımı “dışsal bir
patojene disregüle edilmiş konakçı yanıtı” olarak
bildirilmiştir (4). Bu konferansta, qSOFA, sepsis gelişmesi
muhtemel olan, şüpheli enfeksiyonlu hastaları
değerlendirmek için yeni bir indeks olarak tanımlandı.
QSOFA skoru, 14 veya daha az bir Glasgow Koma Skalası
(GCS) için 1 puan, 100 mmHg veya daha düşük bir
sistolik kan basıncı için 1 puan ve 22 / dak veya daha
fazla bir solunum hızı için 1 puan toplamıydı.
Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, sepsis,
yaşlı hastalarda yeni antibiyotikler ve diğer modern
tedaviler kullanılmasına rağmen, büyük ölüm
nedenlerinden biri olarak bildirilmiştir (7).
Nüfusun yaşlanması, kritik bakım kaynakları için
artan bir talebe yol açacaktır. Mevcut veriler ≥80 yaş arası
hastalar için planlı cerrahinin YBÜ bakımından fayda
sağlayabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada 65 yaş
üstü hastaların% 27'sinin YBÜ tedavisine ihtiyacı
olabileceği bildirilmiştir (8). Hastalık şiddeti ve tahmini
hastane mortalite oranı hakkında klinik bilgi sağlamak
için YBÜ'de puanlama sistemleri kullanılmaktadır.
Puanlama sistemleri, hastaların tıbbi ve klinik verilerinin
toplanmasını içerir ve her bir veri değişkeni noktalara
atanır. Bu puanlama sistemleri hekimlerin, hastaların ve
onların görevlilerinin tedavi seçeneklerini seçmelerine ve
sınırlı YBÜ kaynaklarını tahsis etmelerine yardımcı
olabilir. Ayrıca yeni tedavi modalitelerinin ve
organizasyonel değişikliklerin etkisini değerlendirmede
yardımcı olabilirler.
Puanlama sisteminin iki bölümü vardır: bir sayı
ile gösterilen bir şiddet skoru (skor ne kadar yüksekse,
şiddet o kadar yüksek) ve hesaplanan ölüm oranı olasılığı
(9). SAPS II, yoğun bakım ünitelerinde sonuçları tahmin
etmek için en yaygın olarak kullanılan ve onaylanmış
araçlar arasındadır (10). Bununla birlikte, bu skorlama
sistemleri 1980'lerde geliştirilmiştir ve bu nedenle son
yıllarda hastaların kritik bakım yönetiminde önemli
ilerlemeler nedeniyle güncel olmayabilir.
Her ne kadar yeni nesil skorlama sistemleri
geliştirilse de, bunlar ne geniş çapta test edilmiş, ne de
onaylanmış, ne de önceki nesil skorlama sistemleriyle
karşılaştırılmamıştır.
İdeal skorlama sistemi mortalite oranını doğru bir

şekilde tahmin edebilmelidir, yani tahmini mortalite
gerçek ölüm oranına yakın olmalıdır, iyi kalibre
edilmelidir, yani gözlemlenen mortaliteye karşılık gelen
risk tahmini sağlayabilmelidir; yüksek düzeyde
ayrımcılığa sahip olmalıdır, yani daha yüksek ölüm riski
taşıyan hastaları tanımlayabilmelidir; ve kolayca elde
edilebilecek hasta parametrelerini kullanarak
hesaplanabilmelidir.
Bu puanlama sistemlerinin doğruluğu sadece
zaman içinde değişmekle kalmayıp, aynı zamanda
etnisite, hasta popülasyonu, sağlık sistemleri ve ICU
yapısı ve organizasyonundaki farklılıklar nedeniyle farklı
ülkelerde de değişebilir (11).
Yoğun bakıma kabul endikasyonları en çok
preoperatif hemodinamik instabilite, masif kan
transfüzyonu ve geriatrik hastaların solunum ve cerrahi
komplikasyonlarıydı.
Geriye dönük 7,265 geriatrik hastanın 28 günlük
ve 1 yıllık mortalite oranları üzerine yapılan retrospektif
bir çalışmada, YBÜ yatışının nedenleri olarak kalp
yetmezliği, ciddi kardiyak aritmi ve kapak
rahatsızlıklarının insidansının yaşla birlikte arttığı
bulunmuştur. En yüksek ölüm oranı> 85 yaş grubunda %
56 olarak; en düşük ise 65-74 yaş grubunda %36 olarak
bulunmuştur. SOFA skoru artan yaşla ve mortalite ile
birlikte artmıştır. Bu çalışma, 75 yaş üstü hastalarda
mortalitenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ve
bu hastalar için özel bakım ihtiyacı vurgulanmıştır (12).
Bizim çalışmamızda 28 günlük mortalite oranı%
65.3 olup, orijinal qSOFA çalışmasında bildirilenlerden
daha yüksekti (13). Mevcut çalışmada daha yüksek
mortalitenin olası nedeni, yaşlı hastaların daha fazla
komorbiditeye ve daha fazla hastalık şiddetine sahip
olmaları olabilir.
Wang ve ark. mortaliteyi tahmin etmede qSOFA
için AUC'nin APACHE II, SOFA ve MEDS skorlarından
daha düşük olduğunu göstermişlerdir, ancak sadece
qSOFA ve MEDS arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlıdır (14). Bizim çalışmamızda, qSOFA ve SOFA'nın
EAA'ları anlamlı derecede farklıydı; ancak APACHE II ve
SIRS arasında bir fark bulunmamıştır.
Askim ve ark. SIRS skorunun ≥2 iken hem 7 gün
hem de 30 günlük mortaliteyi öngörmede qSOFA'ya göre
daha yüksek bir duyarlılığa sahip olduğunu gösterdi (15).
Ayrıca bizim bulgularımız da bu argümanı
desteklemektedir (% 75.4). Heterojen bir grupta sepsisin
tanımlanması ve tedavisi; yaş, komorbiditeler ve
enfeksiyon tipi nedeniyle zordur (16,17,18). Çalışmamızda
komorbiditeler ve yaş ortalamaları, yüksek mortalite
oranına atfedilen diğer çalışmalardakilerden daha
yüksektir.
Bu çalışmanın en büyük dezavantajı, küçük
örneklem büyüklüğüdür. 312 yaşlı hastadan sadece 92'si
zaman sınırlı bir çalışma olduğu için dahil edilmiştir.
Yoğun bakımda kalış süresinin tahmin edilebilmesi için,
hasta taburcu oluncaya ya da servise nakledilinceye kadar
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qSOFA, SAPS ve APACHE nin günlük skorları kullanılan
ve daha büyük bir popülasyonu içeren ileri çalışmalar
gerçekleştirilebilir. Çalışmamızın bir başka kısıtlılığı, tek
merkezli retrospektif bir çalışma olmasıydı. Bu nedenle,
sonuçlar daha geniş uygulanabilirliğe sahip olmayabilir.
qSOFA, YBÜ'lerde geriatrik hastaların mortalite
oranını belirlemede SOFA kadar başarılı bulunmuştur.
qSOFA, geriatrik hastalardaki mortalite riskini
saptamada, SOFA'nınkiyle karşılaştırıldığında kolay
uygulanması nedeniyle daha iyi bir alternatif olabilir.
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[Abstract:0621]
Aile sağlığı merkezine başvuran hastaların
anesteziyoloji uygulamalarına ilişkin bilgi ve
deneyimlerinin değerlendirilmesi
Yücel Yüce
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Kliniği
AMAÇ: Çalışmada; toplum sağlığı merkezine başvuran
hastalara anestezi uygulamaları ile ilgili bilgilerini
belirlemek amacıyla uygulanan anketin değerlendirilmesi
sunulmuştur.
GEREÇ-YÖNTEM: İstanbul Kartal Merkez Aile Sağlığı
Merkezine başvuran 18-65 yaş arasındaki 100 olguya;
demografik bilgiler, önceki anestezi deneyimi, anestezi
yöntemleri, anestezi doktorunun görevleri ile ilgili 20
sorudan oluşan anket uygulandı.
BULGULAR: 100 olgunun 49'u kadın (%49), 51'i erkek
(%51) idi. Olguların %24'ü 18-30 yaş, %65'i 30-60 yaş,
%11'i 60 yaş<. Önceden anestezi deneyimi oranı %42 iken,
anestezi deneyimi olmayanlar olguların %58 idi.
"Anestezi aynı yöntemle mi uygulanır?" sorusuna
olguların %11'i "evet" cevabını verdi. Doğru cevabın hem
eğitim düzeyi ile hem de anestezi deneyimi ilişkisi
anlamlı bulundu (p=0.016) (p=0.002).
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"Ameliyattan önce kronik hastalık belirtilmeli midir?''
sorusuna olguların %63'ü "Evet" yanıtı verdi. Doğru
cevabın hem eğitim düzeyi ile hem de anestezi deneyimi
ile ilişkili olduğu görüldü (p=0.003) (p=0.0012).
Ameliyat öncesi katı ve sıvı besinlerin kesilmesi
gerektiğini olguların %48'i biliyordu. Oral alımla ilgili
doğru yanıt eğitim düzeyi ile ilişkili iken; anestezi
deneyimi ile ilişkili bulunmadı (p=0.001) (p=0.711).
"Anesteziyi kim verir?" sorusuna "uzman hekim" cevabını
verenler olguların %48,2'si, "anestezi teknisyeni" cevabını
verenler olguların %13'ü idi. Anestezi deneyimi ile bu
soruya verilen cevabın ilişkisi anlamlı (p=0.001)
bulunurken eğitim düzeyi ile anlamlı ilişki bulunmadı
(p=0.12).
Anestezi uzmanının operasyon sırasındaki görevleri ile
ilgili sorulan soruya "bilmiyorum" cevabını verenler
olguların %20,1'iydi. Anestezi doktorunun görevlerini
bilenler %53 idi. Doğru yanıtlar, anestezi deneyimi ve
eğitim düzeyi ile anlamlı ilişkili bulundu (p=0.001)
(p=0.001).
Anestezi ile ilgili korkularda; ölüm korkusu (%36),
anesteziden uyanamama (%29), ağrı duyma (%28) ölüm
korkusu saptandı, olguların %25'i korkusu olmadığını
belirtti.
SONUÇ: Toplumumuzun tıbbi konulara olan ilgisi
artmakta, ancak anestezi ve anestezi doktorunun rolü ile
ilgili yeterince bilgisi bulunmamaktadır (1). Olguların
eğitim ve anestezi deneyimleri ile anesteziyoloji
konusundaki bilgi düzeyleri arasında anlamlı ilişki
saptandı. Anestezi öncesi hastaların bilgilendirilmesi
anksiyeteye bağlı oluşan morbiditeyi azaltmakta ve hasta
memnuniyetini arttırmaktadır (2).
Anahtar kelimeler: anestezi, ameliyat, anksiyete

yazar, %28’i ilkokul, %20’si ortaokul, %17’si lise, %18’i
yüksekokul, %19’u üniversite mezunuydu.
Daha önce anestezi deneyimi olanlar olguların %42’si
iken, anestezi deneyimi olmayanlar olguların %58 idi.
Anestezi ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmek için çeşitli
sorular soruldu. “Anestezi aynı yöntemle mi uygulanır?”
sorusuna olguların %11’i “evet” cevabını verdi, verilen
doğru cevabın eğitim düzeyi ile ilişkisi anlamlı bulundu
(p=0.016). Anestezi deneyimi ile de bu soruya doğru
cevap verme arasında anlamlı ilişki bulundu (p=0.002).
“Ameliyattan önce kronik hastalık belirtilmeli midir?’’
sorusuna olguların %63’ü “Evet” yanıtı verdi. Bu soruya
verilen doğru cevabın hem eğitim düzeyi ile hem de
anestezi deneyimi ile ilişkili olduğu görüldü (p=0.003)
(p=0.0012).
Ameliyat öncesi katı ve sıvı besinlerin kesilmesi
gerektiğini olguların %48’i biliyordu. Oral alımla ilgili
soruya doğru yanıtın verilmesi eğitim düzeyi ile ilişkili
iken; anestezi deneyimi ile ilişkili bulunmadı (p=0.001)
(p=0.711).
“Anesteziyi kim verir?” sorusuna “uzman hekim”
cevabını verenler olguların % 48.2’si, “anestezi
teknisyeni” cevabını verenler olguların %13’ü idi.
Anestezi deneyimi ile bu soruya verilen cevabın ilişkisi
anlamlı (p=0.001) bulunurken eğitim düzeyi ile anlamlı
ilişki bulunmadı (p=0.12).
Anestezi uzmanının operasyon sırasındaki görevleri
ile ilgili sorulan soruya “bilmiyorum” cevabını verenler
olguların %20,1’iydi. Anestezi doktorunun görevlerini
bilenler %53 idi. Doğru yanıtlar, anestezi deneyimi ve
eğitim düzeyi ile anlamlı ilişkili bulundu
(p=0.001)(p=0.001).
Anestezi ile ilgili korkularda; ölüm korkusu (%36),
anesteziden uyanamama (%29), ağrı duyma (%28) ölüm
Amaç
korkusu saptandı, olguların %25’i hiçbir korkusu
Çalışmada; toplum sağlığı merkezine başvuran
olmadığını belirtti.
hastalara anestezi ve anestezi uygulamaları ile ilgili
Tartışma
bilgilerini ve kaygılarını belirlemek amacıyla uygulanan
Günümüzde toplumumuzun tıbbi konulara olan
anketin değerlendirilmesi sunulmuştur.
ilgisi artmakta, ancak anestezi uygulamaları ve anestezi
Gereç ve Yöntem
doktorunun rolü ile ilgili yeterince bilgiye sahip değildir
İstanbul Kartal Merkez Aile Sağlığı Merkezi polikliniğine
(1). Anestezi doktorları sıklıkla ‘bilinmeyen’
başvuran 18-65 yaş arasındaki 100 olguya; demografik
doktorlardır. Olguların eğitim düzeyleri ve anestezi
bilgiler, önceki anestezi deneyimi, anestezi yöntemleri ile deneyimleri ile anesteziyoloji konusundaki bilgi düzeyleri
ilgili bilgileri, anestezi doktorunun görevleri ile ilgili
arasında anlamlı ilişki saptandı. Olgularda eğitim düzeyi
bilgileri içeren, 20 sorudan oluşan anket uygulandı ve
ile bilgi düzeyleri arasında anlamlı ilişki saptandı. Ayrıca;
sonuçlar değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizi IBM anestezi deneyimi olan olguların anestezi uygulamaları
SPSS Statics Version 22 paket programında %95 güvenle
ile ilgili bilgileri anlamlı olarak daha yüksekti. Anestezi
yapıldı. Mann Whitney U, Fisher’s exact test ve Ki-kare
öncesi hastaların bilgilendirilmesi korku ve anksiyeteye
istatistiksel analizleri kullanıldı. p<0.05 değerleri,
bağlı oluşan morbiditeyi azaltmakta ve hasta
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
memnuniyetini arttırmaktadır (2).
Bulgular
Sonuç
100 olgunun 49’u kadın (%49), 51’i erkek (%51) idi.
Anketimize katılan olguların anesteziyoloji ve
Olguların %24’ü 18-30 yaş, %65’i 30-60 yaş, %11’i 60 yaş
anestezi doktoru ile ilgili bilgi düzeyi, eğitim seviyesi ve
üstüydü. Kadın ve erkek olguların yaş ortalamaları
anestezi deneyimi ile ilişkili bulunmuştur. Hastaların
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
bilgilendirilmesi amacıyla görsel iletişim araçları ve yayın
Ankete katılanların %2’si okur-yazar değil, %8’i okurkuruluşlarının katkıları önemsenmelidir.
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alternatif tedavi yöntemleri arasında yer almaktadır.
SONUÇ: Aile hekimiliğine müracaat eden bir hastada,
inatçı hipertansiyon, KOAH, diyabet, uyku apnesi vs.
şikayetleri varsa ve bunlara tipik yüz görünümüde eşlik
ediyorsa akromegaliden şüphelenilmelidir.
Anahtar kelimeler: Akromegali, Kronik hastalık, Growth
hormon, IGF-1

Giriş ve Amaç
Akromegali, hipofiz adenomuna bağlı yüksek
seyreden
GH (Growth hormon) ve IGF-1 (İnsülin benzeri
[Abstract:0625]
growth hormon-1) düzeyleri ile karekterize, kronik seyir
gösteren bir hastalıktır. İnsidansı milyonda 3-4/yıl,
Akromegalide Kronik Hastalıklar
prevalansı ise 40-70/milyon arasında seyreder. Ortalama
Osman Tanrıverdi, Ömür Günaldı
tanı
yaşı 40-45’dir. Hastalığın başlaması ile tanı arasında
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar
geçen
süresi ortalama 8,7 (6-10) yıl olarak
Osman Uzman Ruh Sağlığı ve Sinir hastalıkları Eğitim ve
bildirilmektedir.
Akromegali, tedavi edilmediği taktirde
Araştırma Hastanesi/İstanbul
sistemik etkilenmeye bağlı olarak ciddi morbidite ve
mortaliteye sebep olabilmektedir. Tedavi edilmiş
AMAÇ: Çalışmadaki amacımız akromegalinin neden
hastalarda hormonal kontrolün sağlanması morbidite ve
olduğu kronik hastalıklara dikkat çekmek ve
mortalite riskini belirgin azaltmaktadır. Akromegalide ilk
akromegaliye olan farkındalığı artırmaktır.
tedavi seçeneği cerrahidir. Hipofiz cerrahisinde her ne
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde 2014-2017 yılları
kadar
farklı teknikler kullanılyor olsa da günümüzde
arasında, endoskopik yöntemle opere edilen 45
endoskopik
EETC daha sık kullanılan yöntem haline
akromegali olgusu retrospektif olarak incelendi.
gelmektedir.
Cerrahi tedavi ile kür elde edilemeyen
Hastaların 32’si kadın, 13’ü erkekti. Yaş ortalaması
olgularda radyoterapi ve/veya uzun etkili somatostatin
45,5(17-80), takip süresi 18ay (3-48ay) idi. Cerrahi kür
analogları ile medikal tedavi gerekmektedir. Çalışmadaki
kriteri olarak rastgele bakılan GH düzeyi <2,5ng/mL,
OGTT sonrası GH düzeyi <1ng/mL ve cerrahi sonrası ilk amacımız kliniğimizde EETC yöntemle opere edilen
3/6 ay arasında bakılan IGF–1 düzeyinin yaşa ve cinsiyete akromegali hastalarının cerrahi sonuçlarını sunmak ve
akromegalinin neden olduğu kronik hastalıklara dikkat
göre normal sınırlarda olması kabul edildi
çekmek
ve akromegaliye olan farkındalığı artırmaktır.
BULGULAR: Cerrahi sonuçlar incelendiğinde hastaların
Hastalar ve Yöntem
tamamında postoperatif ilk üç aylık dönemde kür
Kliniğimizde 2014-2017 yılları arasında,
sağlandığı gözlendi. 6. ay takiplerinde ise 45 hastanın
endoskopik
endonazal transsfenoidal cerrahi (EETC)
4’ünde akromegalinin nüks ettiği ve remisyondan çıktığı
yöntemle
opere
edilen 230 hipofiz adenomu olgusu
tespit edildi. Hormonal kontrol sağlanamayan 4 olgudan
retrospektif
olarak
incelenmiş, histopatolojik olarak GH
3’üne medikal tedavi başlandı. 1’ine reoperasyon
salgılayan
ve
yüksek
IGF-1 değerine sahip, akromegali
uygulandı.
tanısı almış 45 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Dahil
TARTIŞMA: Akromegali, hipofiz adenomuna bağlı
etme kriteri olarak, histopatolojik olarak GH salgılayan
yüksek seyreden Growth hormon ve IGF-1 düzeyleri ile
tüm hipofiz adenomları çalışmaya alındı.
karekterize, kronik seyir gösteren bir hastalıktır. Tedavi
Akromegali tanısı alan 45 hastanın tamamı tek
edilmediği taktirde sistemik etkilenmeye bağlı olarak
hekim
tarafından,
EETC yöntemle opere edildi.
ciddi morbidite ve mortalite sebebidir. Akromegaliye
Hastaların
32’si
kadın,
13’ü erkekti. Yaş ortalaması 45,5
sekonder gelişen, progresif kemik ve kıkırdak büyümesi,
(aralık 17-80) idi. Hastaların 35’i mikroadenom, 10’u
yumuşak doku şişliği, kraniofasiyal ve ekstremite
makroadenom olup tamamı endokrinoloji kliniklerince ön
değişiklikleri hastalarımızın tamamında (%100),
kardiyovasküler problemler hastalarımızın 27(%60)’sinde, incelemeleri yapılıp, endokrinolojik testleri hipofizden
GH ve IGF-1 hipersekresyonunu doğrulayan olgulardı.
metabolik ve solunumsal şikayetler ise 23(%51)’ünde
Hastaların cerrahi sonrası takibinde, postoperatif
tespit edildi. Yüksek GH ve IGF-1 düzeyleri
1.
gün,
3.ay,
6.ay ve 1. yılda GH ölçümleri değerlendirildi.
hipertansiyon, kardiyomiyopati, diabet, uyku apne
sendromu ve artrit gibi sistemik komplikasyonlara neden Hastaların tamamına postoperatif 3. ayda oral glukoz
tolerans testi (OGTT) yapılarak sonuçlar incelendi.
olabilir. Akromegalili hastalarda kanser insidansının
arttığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Tedavi edilmiş Cerrahi kür kriteri olarak rastgele bakılan GH düzeyi <2,5
ng/mL, OGTT sonrası GH düzeyi <1ng/mL ve cerrahi
olgularda hormonal kontrolün sağlanması morbidite ve
sonrası ilk 3/6 ay arasında bakılan IGF–1 düzeyinin yaşa
mortalite riskini belirgin azaltmaktadır. İlk tedavi
ve
cinsiyete göre normal sınırlarda olması kabul edildi.
seçeneği cerrahidir. Cerrahi sonrası remisyona girmeyen
Hastaların
takip süresi 3-48 ay (ortalama: 18 ay) idi.
hastalarda reoperasyon, medikal tedavi ve radyocerrahi

347

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
Cerrahi girişime bağlı olarak 25 hastada herhangi
bir komplikasyon görülmez iken, 5 hastada diabetus
insiptus, 6’sında geçici hipofizer yetmezlik, 7’sinde rinore,
2’sinde ise hiponatremi gelişti. Hiçbir hastada kalıcı
problem oluşmadı. Minör komplikasyon olarak
epistaksis, geçici koku alma bozuklukları, geçici burun
tıkanıklığı, sinüzit, burun içi yapışıklıklar gözlendi.
Bulgular
Cerrahi sonuçlar incelendiğinde hastaların
tamamında postoperatif ilk üç aylık dönemde kür
sağlandığı gözlendi. 6. ay takiplerinde ise 45 hastanın
4’ünde akromegalinin nüks ettiği ve remisyondan çıktığı
tespit edildi. Hormonal kontrol sağlanamayan 4 olgudan
2’sine medikal tedavi, 1’ine medikal tedavi + Gama Kinife
radyocerrahi (SRC), diğerine ise reoperasyon uygulandı.
Tartışma
Akromegali, hipofiz adenomuna bağlı GH ve
IGF-1’in aşırı salgılaması sonucu oluşan nadir görülen ve
kronik seyir gösteren bir hastalıktır. Hipofiz glandın da
oluşan ve otonom çalışan bir somatotrop adenoma
bağlıdır ve %95 oranında ön hipofizden aşırı GH salınımı
sonucu gelişir. Akromegali tanısı tam bir klinik
değerlendirme ile birlikte hastalık aktivitesini
değerlendirmek için genel ve spesifik hormonal
değerlendirmeyi de içeren biyokimyasal doğrulama,
görsel kampimetri ve sellanın MR ve/veya Bilgisayarlı
beyin tomografi (BBT) ile değerlendirilmesini içerir.
Akromegalinin klinik özellikleri, GH ve IGF-1’in
hormonal etkisi ve tümörün lokal kitle etkisi ile ilişkilidir.
Akromegali genellikle, progresif kemik ve
kıkırdak büyümesi, kraniofasiyal ve ekstremite
değişiklikleri, kardiyovasküler, metabolik ve solunumsal
şikayetlere neden olabilmektedir. Yüksek GH ve IGF-1
düzeyleri hipertansiyon, kardiyomiyopati, diabet, uyku
apne sendromu ve artrit gibi çeşitli sistemik
komplikasyonlara neden olabilir.
Akromegaliye diyabetes mellitus, bozulmuş
glukoz toleransı ve hiperinsülinemi/ insülin rezistansı
gibi metabolik bozukluklar sıkça eşlik eder.
Akromegalide insülin rezistansı, hastaların %60’ında
bozulmuş glukoz toleransı ve %25’inde tip 2 diyabet
oluşmasına yol açar. Akromegalinin kardiyovasküler
komplikasyonları; hipertansiyon, kardiyak aritmi,
koroner arter hastalığı, erken ve ileri evrelerde egzersizle
azalmış diyastolik fonksiyon ve kardiyak outputla
karakterize kardiyomiyopatiyi ve daha ileri evrelerde
dilate kardiyomiyopatiyle birlikte ileri konjestif kalp
yetmezliğini içerir. Akromegali, artmış prematür
mortalite riskiyle ilişkilidir. Kardiyovasküler nedenli
ölüm, akromegali de mortaliteyi artıran en önemli
nedendir. Akromegali de hipertansiyon, glukoz
intoleransı ve dislipidemi nedeniyle bu hastalarda
kardiyovasküler hastalığın yüksek olması beklenen bir
durumdur.
GH adenomu ekstremitelerde büyüme ve
yumuşak doku şişliği, eklem kartilajında kalınlaşma,

periartiküler komplikasyonlar ve osteofit oluşumu,
hastaların %70’inde görülen eklem ağrıları ve artropatiye
neden olur. Skolyoz ve kifoz gelişebilir. Dilde büyüme ve
yumuşak doku şişliği solunum fonksiyonlarını
etkileyerek %60 hastada obstruktif uyku apnesine neden
olur. Akromegalili hastalarda kanser riskinin araştırıldığı
bir çalışmada beyin, tiroid, gastrointestinal, meme, prostat
ve kemik kanseri insidansının arttığı gösterilmiştir.
Akromegali, tedavi edilmediği taktirde sistemik
etkilenmeye bağlı olarak ciddi morbidite ve mortalite
sebebidir. Tedavi edilmiş hastalarda hormonal kontrolün
sağlanması morbidite ve mortalite riskini belirgin
azaltmaktadır. GH adenomunda ilk tedavi seçeneği
cerrahidir. Cerrahideki amaç eğer mümkünse tümörün
total olarak çıkartılması, rekürrensin ve kontrolsüz
GH/IGF-1 salınımı ile gelişebilecek mortalite ve
morbiditenin engellenmesidir. Hipofiz cerrahisinde her
ne kadar farklı teknikler kullanılyor olsada günümüzde
daha iyi bir görüş açısı sağlaması nedeniyle EETC sık
kullanılan yöntem haline gelmektedir.
Akromegalinin cerrahi tedavisinden sonra oluşan
biyokimyasal remisyon oranlarının %34 ile %83 arasında
değiştiği farklı literatürlerde belirtilmiştir. Çalışmalar,
mikroadenomların cerrahi tedaviye makroadenomlardan
daha iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Bizim klinik
sonuçlarımızda ortalama 24 aylık takip süresini dolduran
hastaların %90’ınde hormonal remisyon sağlandığı
gözlenmiştir.
Cerrahi sonrasında biyokimyasal remisyona
girmeyen hastaların tedavisinde az sayıda seçenek
bulunmaktadır. Bu seçenekler; reoperasyon, medikal
tedavi ve SRC’dir. Medikal tedavi ve SRC pahalı
yöntemler olmakla birlikte, akromegaliye bağlı nüksü’ün
tedavisinde etkin rol oynayabilmektedirler.
Sonuç
Sonuç olarak, Aile hekimiliğine müracaat eden bir
hastada, inatçı hipertansiyon, KOAH, diyabet, uyku
apnesi vs. şikayetleri varsa ve bunlara tipik yüz
görünümüde eşlik ediyorsa akromegaliden
şüphelenilmelidir.
[Abstract:0638]
Yoğun Bakımda izlenen akut strok hastalarında
prognoz
Hülya Özkan , Şerefnur Öztürk
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Edirne
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Konya
1

2

1

2

AMAÇ: Bu çalışmada Yoğun Bakım koşullarında akut
strok tanısı ile izlenen hastalarda mortalite oranı ve
prognozu belirleyen klinik ve laboratuar parametreleri
araştırılmıştır.
YÖNTEM: Çalışma süresince Yoğun Bakımda akut strok
tanısı ile 78 erkek (yaş ortalaması 65,19) ve 141 kadın (yaş
ortalaması 67,01) toplam 219 hasta izlendi. Stroğun ilk
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gününden itibaren hastanın nörolojik değerlendirmeleri,
Glaskow koma skalası, hemoglobin, hematokrit, lökosit,
trombosit, sedimentasyon hızı, fibrinojen, kan şekeri, üre,
kreatinin, total protein, albümin, globülin, kolesterol,
trigliserit düzeyleri iç kere gün aşırı izlendi. Hastaların
tomografilerinde tespit edilen lezyonlar natürüne,
yerleşimine göre sınıflandırıldı.
BULGULAR: 143 hasta stroktan sonra ilk 12 gün içinde
kaybedildi. 107 iskemik stroklu hasta ile 112 hemorajik
stroklu hasta arasında fibrinojen düzeylerinin hemorajik
hasta grubunda daha yüksek olduğunu (p=0.047),
iskemik stroklu hastaların yaş ortalamasının yüksek
olduğunun (p=0.000) tespit ettik. Eksitus olan hastalarla
yaşayan hastalar arasında prognostik parametreleri
karşılaştırdığımızda açlık kan şekeri, sedimentasyon hızı,
Hemoglobin düzeyi, Kreatinin ve üre düzeyleri eksitus
olan hasta grubunda belirgin olarak yüksek bulundu.
Glaskow koma skalası ile sedimentasyon hızı, trigliserit
düzeyleri, fibrinojen ve üre düzeyi ve açlık kan şekeri
arasında negatif korelasyon bulundu.
SONUÇ: Sonuç olarak, yoğun bakımda izlenen akut strok
hastalarında giriş Glakow koma skoru, açlık kan şekeri,
üre, kreatinin, fibrinojen, hematokrit, lökosit sayısı ve
sedimentasyon hızının önemli prognostik parametreler
olarak ortaya çıktığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: strok, yoğun bakım, prognoz

trigliserit düzeyleri günaşırı üç kere çalışıldı. Eksitus olan
hastaların kaçıncı gününde ve eksitus nedenleri
kaydedildi.
Verilerin istatiksel değerlendirilmesinde
Student’s t-testi ve parametrelerin ilişkisi için Pearson
ilişki testi kullanıldı.
Bulgular
Hastaların 76’sı 12. günde halen yaşarken, 143
hasta inmeden sonra 12 gün içinde kaybedildi. Eksitus
olan hastaların 75’i hemorajik inmeli hastalardı ve
ortalama yaşam süreleri 7,62 gün idi. Geriye kalan 68
iskemik inmeli hastaların yaşam süreleri de hemorajik
inmeli olanlardan belirgin bir fark göstermeksizin 7,74
gün idi.
İlk 12 günde eksitus olan hastaları (yaş ortalaması
65.671±11.579), hayatta kalan hastalarla (yaş ortalaması
65.842±12.436) karşılaştırdığımızda yaş ortalamasında
istatiksel farklılık tespit edilmedi. İkinci günde ölçülen
AKŞ, hemoglobin, üre, kreatinin, trigliserid düzeyleri
eksitus olan hastalarda yaşayan hastalardan daha yüksek
bulundu(sırasıyla p=0,040, p=0,043, p=0,012, p=0,006,
p=0,049). İlk üç gün ölçülen lökosit, trombosit ve
kolesterol değerleri iki grup arasında farklılık
gözlenmedi. Kan basınçları yönünden
değerlendirdiğimizde eksitus olan ve yaşayan grup
arasında ilk günü ölçülen kan basıncı yönünden farklılık
görülmedi. GKS’ları yönünden değerlendirdiğimizde
Giriş
YBÜ’e giriş anında koma skorlarının eksitus olan
İnme, birçok toplumda ölüm nedenleri arasında
hastalarda yaşayanlardan belirgin olarak düşük olduğunu
üçüncü sırada yer almaktadır. Serebral hemorajiye bağlı
gözlendi (p=0,014). Farklılık birinci ve 11. günler arasında
ölümler ilk üç günde gözlenirken, infarkta bağlı ölümler
benzer anlamlılıkta devam etti (Tablo1).
çoğunlukla üçüncü ve altıncı günler arasında olmaktadır.
YBÜ’ de izlenen hastalarda tespit ettiğimiz GKS
Hangi hastaların kötü prognoza sahip olduğunu önceden ile laboratuar parametrelerin ilişkisini araştırdığımızda ilk
bilmek, gerekli tedbirleri almak ve hastanın yaşam şansını gün ölçülen AKŞ ile ilk gün tespit edilen GKS arasında
artırmak açısından önemli olacaktır.
ters bir ilişki tespit edildi (r=-189,05). Kan şekeri ile GKS
Bu çalışmada Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ)
arasındaki anlamlı ilişki dokuzuncu güne kadar benzer
akut inme tanısı ile izlenen hastalarda mortalite oranı ve
şekilde devam etti (r= -205,051). GKS ile üre düzeyleri
prognozu belirleyen klinik ve laboratuar parametreler
arasında dördüncü günden itibaren anlamlı negatif ilişki
araştırılmıştır.
tespit edildi (r= -0,183, p=0,013). Serum albumin
Yöntem
düzeyleriyle on birinci gün GKS arasında pozitif bir ilişki
İki sene süreyle Nöroloji Kliniği YBÜ’de izlenen
saptandı (0,305, p=0,044).
78 erkek ve 141 kadın, toplam 219 akut inmeli hasta
Birinci gün elde edilen lökosit ve trigliserit
çalışmaya alındı. Her hastanın ilk günden başlanarak
düzeyleri ile ölçülen GKS arasında anlamlı ters ilişki
Glaskow Koma Skoru (GKS) ile koma skorları 12. güne
tespit edildi (sırasıyla (r= -0,261, p=0,004, )(r= -0,211,
kadar belirlendi. On ikinci günde halen yaşayan ve o
p=0,004)).
güne kadar ölen hastaların özellikleri birbirleri ile
Hematokrit ve trombosit düzeyleri, kan basıncı
karşılaştırıldı. BBT’lerinde lezyon tipi iskemik ve
değerleri ve hastaların yaşı, GKS ile herhangi bir ilişki
hemorajik olarak gruplandırıldı.
göstermedi.
Hastaların anamnezinden inme risk faktörlerini
Tartışma
saptamak amacıyla hipertansiyon (HT), Diabetes Mellitus Kliniğimiz YBÜ’de 12 gün süre içinde akut inme tanısı ile
(DM), kalp hastalığı, geçirilmiş inme öyküsü kaydedildi.
izlediğimiz hastalardaki mortalite oranı %53,14 idi.
Kardiyak öyküsü olan hastalar EKG, Telekardiyografi ve Biyokimyasal parametrelerden AKŞ düzeyinin en önemli
transtorasik EKO ile değerlendirildi. Prognozla
prognostik faktör olduğu gözlenmektedir. İnmenin akut
bağlantısını araştırmak amacıyla ilk günden itibaren açlık döneminde hem daha önceden var olan DM olmasında
kan şekeri (AKŞ), lökosit, trombosit, hemoglobin, eritrosit bağlı, hem de stres mekanizmalarıyla (1,2) kan
sedimentasyon hızı (ESR), üre, kreatinin, total kolesterol, glukozunda artış izlenmektedir. Daha çok iskemik
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inmede hipergliseminin nöronal dokuya zarar verdiği,
anaerobik bir mekanizma ile laktat konsantrasyonunu
artırarak serbest radikal formasyonuna da yol açtığı
bildirilmiştir (3). Eksitus olan hastalarımızda GKS ile kan
glukozu arasında ilk gün başlayıp dokuzuncu güne kadar
devam eden anlamlı ters bir ilişki gözlendi.
Tablo 1. Eksitus olan ve yaşayan hasta grupları
arasındaki laboratuar ve klinik parametrelerin
karşılaştırılması
n
ort
SD
Yaş
Yaşayan
76
65,842
12,436
Eksitus
143
66,671
11,579
Kan şekeri
Yaşayan
68
174,867
100,457
Eksitus
84
211,631
115,449
ESR
Yaşayan
42
25,381
15,354
Eksitus
54
32,481
19,515
Hemoglobin
Yaşayan
69
14,389
2,129
Eksitus
82
15,133
2,305
Krearinin
Yaşayan
76
91,089
29,040
Eksitus
138
117,292
79,579
Üre
Yaşayan
76
38,250
14,105
Eksitus
143
45,657
23,268
Lökosit
Yaşayan
37
11,467
3,714
Eksitus
80
12,999
4,477
Trombosit
Yaşayan
75
246,430
90,700
Eksitus
139
256,320
80,139
Trigliserit
Yaşayan
52
96,586
55,983
Eksitus
54
117,944
54,319
Kolesterol
Yaşayan
52
214,442
51,326
Eksitus
54
222,314
52,504
Diastolik KB
Yaşayan
76
96,829
18,725
Eksitus
143
100,528
22,715
Sistolik KB
Yaşayan
76
171,513
34,331
Eksitus
143
180,944
40,780
GKS giriş
Yaşayan
76
11,3
2,7
Eksitus
143
6,3
0,1
GKS 1.gün
Yaşayan
76
8,5
2,6
Eksitus
143
6,3
2,3
GKS 11.gün
Yaşayan
34
10,3
2,4
Eksitus
30
7,2
2,5

t
0,623
0,040
0,056

0,043
0,006
0,012

0,072
0,412
0,049

0,437
0,224
0,087

0,014

0,000
0,000

Eksitus olan hasta grubumuzda üre ve kreatinin
düzeylerinin belirgin olarak yüksek olduğu görüldü.

Trigliserit düzeylerini de eksitus olan hastalarda belirgin
yüksek bulduk. Bu bulgunun yaygın vasküler
atrosklerotik hasarı yansıtılabileceğini düşündük.
İnmeli hastalarda kötü prognozu işaret eden
diğer bir parametre olarak lökosit bildirilmiştir. Ağır
inme hastalarında ilk 72 saatte belirgin olarak yüksek
olduğu tespit edilmiştir (4,5). Biz iki grup arasında
anlamlı fark bulamadık, ancak çalışmamızda GKS ile ilk
günlerde elde edilen lökosit değerleri arasında anlamlı
ters ilişki tespit ettik. Hastaların nörolojik kötüleşmesiyle
lökosit düzeyleri arasında doğru bir orantı mevcuttu.
Hastaların başlangıç nörolojik durumları ile
prognozun ilişkisini eksitus olan hastalarımızda koma
skorlarının ilk günden itibaren düşük olduğunu gözledik.
Yaptığımız bu çalışmada, Nöroloji Yoğun Bakım
Ünitelerinde yatan hastalarda yüksek kan şekeri,
hemoglobin, üre, kreatinin düzeylerin prognozu olumsuz
etkilediği, bu nedenle hasta takibinde daha dikkatli
izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
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[Abstract:0655]
Son Beş yıl içinde Influenza A enfeksiyonu sonrası alt
solunum yolu enfeksiyonu gelişen olgularda ve
yakınlarında aşılanma oranlarının değerlendirilmesi
Özlem Naciye Şahin
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Ana Bilim Dalı
AMAÇ: Acıbadem Bodrum Hastanesi çocuk
polikliniğinde ınfluenza A tanısı alan ve sonraki 10
günlük izlemlerinde alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı
alan olguların ve yakınlarında Influenza virüs aşılanma
oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
MATERYAL-METOD: Ocak 2013- Ocak 2018 tarihleri
arasında Acıbadem Bodrum Hastanesinde hızlı İnfluenza
antijeni testi ile Influenza A tanısı alan 500 olguda eşlik
eden hastalıklar, ateş başlangıcından itibaren tanı alıncaya
kadar geçen süre, yaş, hastaneye yatış oranı, yatan
olgularda yatış süresi, astım ve immun yetmezlik varlığı,
kendilerinde ve primer bakım veren yakınlarındaki
aşılanma oranları restrospektif olarak değerlendirildi.
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BULGULAR: Influenza A antijeni hızlı testte müspet
olarak saptanan 500 olgunun %4 ‘ünde (n=20) muayene
ve PA grafi bulguları ile ASYE saptandı. ASYE saptanan
olguların %20’sinde astım ve/veya immun yetmezlik
olduğu bilgisi aile tarafından ifade edilmişti (n=4) ve
ASYE tanılı olguların tümü hospitalize edilmişti.
Hospitalize edilen 1 yaş altı olguların ateş başlangıcından
yatışa kadar geçen süre 70±4 saat idi, hospitalize edilen 1
yaş üstü olgularda ateş başlangıcından yatışa kadar geçen
süre 96±6 saat olduğu izlendi. Yatırılan olguların %50
sinde ateşli periyodda başvurdukları ilk sağlık kurumu
tarafından antibiyotik önerildiği izlendi
(n=10).Hospitalize edilen olgularda ateş başlangıcından
influenza tanısı alana kadar geçe süre ile ASYE nedeni ile
yatış süresi arasında pozitif korelasyon saptandı
(p=<0,05). İnfluenza A pozitifliği saptanan ve ASYE
nedeni ile yatırılan astım ve/veya immun yetmezlik tanılı
olguların hiçbirinin kendilerinin ve primer bakım veren
yakınlarının yatırıldıkları sezonda aşılanmadıkları
saptandı.
SONUÇ: Hızlı antijen testinin daha yaygın kullanımı
gereksiz antibiyotik kullanımının ve tanıda gecikmeye
bağlı oluşabilecek ASYE komplikasyonunun önüne
geçebilir. Immun yetmezlik ve/veya astım tanılı olguların
ve onlara bakım verenlerin sezon başlangıcında
aşılanması teşvik edilmelidir.
Anahtar kelimeler: influenza, aşı, çocuk

hastalığın seyrini izlemektedir. Bulaşıcılık: Kişiden kişiye
solunum yolu sekresyonlarının teması ile bulaşır
(Hapşuruk, öksürük, kontamine objeler). İnkübasyon 1-4
gün arasındadır. Hastalık ilk 24-48 saatte şiddetli
seyreder. 48. saatten sonra dklinik bulgular hafifler.
Beşinci günden sonra bulaşıcılık biter. 5-10. gün arası
solunum yolundan virus tamamen temizlenmiş olur.
Bulgular başlamadan 48 saat öncesi ve 48 saat sonrasına
kadar bulaşıcılık devam etmektedir. İmmün kompromize
ve yaşı ufak olan çocuklarda viral replikasyon süresi
uzamaktadır. İnfluenza A bulaşıcılığı daha fazla olmakla
birlikte, hastalığın seyri ağırsa bulaşıcılık fazla. Bazen
hafif seyrli hastalıkta bazı kişiler daha uzun süre
bulaşıtırıcı olabiliyor. Hastalığın atak hızı yılan yıla
değişir. Insidans %9. Sık hastane başvurusu, Yatış,
Antibiyotik kullanımı, Okul devamsızlığı hastalık için
nadir değildir.
Ebeveyn İşgücü kaybı, Ağır seyirli bir hastalık
olabilmesi, İnfluenza Aşılamasının ne kadar
önemliolduğunu hatırlatmaktadır. Özellikle 2 yaş altı
gruba, immün süpresif olanlara, tanı koyulduktan sonra
hızla antiviral tedavi başlanmalıdır.
Metot
Ocak 2013- Ocak 2018 tarihleri arasında
Acıbadem Bodrum Hastanesinde hızlı İnfluenza antijeni
testi ile Influenza A tanısı alan 500 olguda eşlik eden
hastalıklar, ateş başlangıcından itibaren tanı alıncaya
kadar geçen süre, yaş, hastaneye yatış oranı, yatan
Amaç
olgularda yatış süresi, astım ve immun yetmezlik varlığı,
Acıbadem Bodrum Hastanesi çocuk
kendilerinde ve primer bakım veren yakınlarındaki
polikliniğinde ınfluenza A tanısı alan ve sonraki 10
aşılanma oranları restrospektif olarak değerlendirildi.
günlük izlemlerinde alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı Bulgular
alan olguların ve yakınlarında Influenza virüs aşılanma
Influenza A antijeni hızlı testte müspet olarak
oranlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
saptanan 500 olgunun %4 ‘ünde (n=20) muayene ve PA
Giriş
grafi bulguları ile ASYE saptandı . ASYE saptanan
İnfluenza, influenza A/B virusları nedeni ile
olguların %20’sinde astım ve/veya immun yetmezlik
oluşan solunum yolu hastalığıdır. Kış mevsiminde küçük olduğu bilgisi aile tarafından ifade edilmişti (n=4) ve
çapta salgınlar ile seyreder. ASYE ve/veya ÜSYE
ASYE tanılı olguların tümü hospitalize edilmişti.
bulguları ile seyreder. Hastalığın seyri yaş ve daha once
Hospitalize edilen 1 yaş altı olguların ateş başlangıcından
geçirilmiş olan influenza seyri önemlidir. İnfluenza genel yatışa kadar geçen süre 70±4 saat idi, hospitalize edilen 1
olarak akut, kendi kendini sınırlayan ve komplikasyona
yaş üstü olgularda ateş başlangıcından yatışa kadar geçen
neden olmayan bir hastalıktır.
süre 96±6 saat olduğu izlendi. Yatırılan olguların %50
Hastalığın agır veya komplikasyonlar ile
sinde ateşli periyodda başvurdukları ilk sağlık kurumu
seyredebileceği bazı gruplar söz konusudur; 2 yaş altı
tarafından antibiyotik önerildiği izlendi (n=10).
çocuklar, astım, kronik akciğer hastalığı, kalp,karaciğer,
Hospitalize edilen olgularda ateş başlangıcından
böbrek hastalığı, kan hastalıkları (orak hücreli anemi),
influenza tanısı alana kadar geçe süre ile ASYE nedeni ile
endokrin (diyabet), metabolik hastalıklar, nörolojik ve
yatış süresi arasında pozitif korelasyon saptandı
nöromüsküler hastalıklar( epilepsi,inme,spinal kord
(p=<0,05). İnfluenza A pozitifliği saptanan ve ASYE
hasarı), immünsüpresyon, Ileri düzey obezite BMI>40.
nedeni ile yatırılan astım ve/veya immun yetmezlik
İnfluenza, yıl içinde ılıman iklimlerde ve kış mevsiminde tanılı olguların hiçbirinin kendilerinin ve primer bakım
ufak çaplı salgınlar yapar..Hemaglutinin ve nöraminidaz veren yakınlarının yatırıldıkları sezonda aşılanmadıkları
adlı yüzey proteini değişiklikleri nedeni ile yeni serotipler saptandı.
oluşur. Hastalığın yayılımı, şiddetinin seyri
Sonuç
popülasyonun yatkınlığı ile ilişkilidir. Hastalığın
Hızlı antijen testinin daha yaygın kullanımı
aktivitesiCDC (The Centers for Disease Control and
gereksiz antibiyotik kullanımının ve tanıda gecikmeye
Prevention) ve WHO (World Health Organization)
bağlı oluşabilecek ASYE komplikasyonunun önüne
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geçebilir. Immun yetmezlik ve/veya astım tanılı olguların yapılan bazı aşıların koruyuculuklarının ömür boyu
ve onlara bakım verenlerin sezon başlangıcında
sürmemesi, çocukluk döneminde aşılanamayan kişilerin
aşılanması teşvik edilmelidir.
aşı ile önlenebilen hastalıklara karşı duyarlı olması,
çalışma ve sosyal yaşam ortamlarında pek çok aşı ile
önlenebilir hastalıklarla karşı karşıya kalınması gibi
[Abstract:0664]
nedenlerle erişkin dönemde de bağışıklama hizmetlerinin
NKÜ Hekimlerinin Erişkin Aşıları Hakkında Tutum ve devam etmesi gerekmektedir (2).
Aşılama bireyi korumanın önemli unsurlarından
Davranışları
biridir.
Sağlığı
geliştirici, hastalıklardan koruyucu,
Büşra Ayşin Bostan, Dilek Toprak, Eda Çelik Güzel
iyileştirici,
esenlendirici
ve destekleyici bakımı sunan
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği
hekimler
bu
istemi
karşılamak
için çok uygundur. T.C.
Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile
GİRİŞ: Günümüzde erişkin aşılarının çocukluk çağı aşıları Hekimliği Uygulamasında Önerilen PSM ve Tarama
Testleri Kılavuzu’nda erişkinlerde aşı ile önlenebilir
kadar önemli olduğu gerçeği bilinmekte ve bilimsel
hastalıklardan
korunma amaçlı olarak “Genişletilmiş
olarak da desteklenmektedir. sağlık yönünden topluma
Bağışıklama
Programı”
kapsamında aşı uygulamaları
örnek olması gereken hekimlerin de bu konua önem
yapılmasının
önemli
olduğu
vurgulanmıştır (3).
vermesi gerekmetedir. Bu çalışmada hastanemiz
Aşılama
programlarının
yapılması veya zorunlu
hekimlerinin erişkin aşıları hakkındaki tutum ve
hale getirilmesi, enfeksiyon koruyucu önlemlerin alınması
davranışlarını değerlendirmeyi amaçladık.
enfeksiyonlardan sağlıklı insanları koruyacaktır.
YÖNTEM: Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında NKÜ
Çalışmamızda hastanemiz hekimlerinin erişkin aşıları
Araştırma ve Uygulama Hastanesi hekimlerine
hakkındaki tutum ve davranışlarını değerlendirmeyi
tarafımızca hazırlanan 13 sorulu anket uygulandı.
amaçladık.
Katılımcıların sosyodemografik özellikleri yanısıra erişkin
Yöntem
aşıları hakkında tutum ve davranışlarını değerlendiren
Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında Namık Kemal
sorular soruldu. Veriler SSPS 16.00 istatistik programı
Üniversitesi (NKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi
kullanılarak p<0.05 anlamlı kabul edilerek girildi.
BULGULAR: Çalışmamıza 45kişi dahil edildi. 17’si kadın hekimlerine tarafımızca hazırlanan 13 sorulu anket
uygulandı. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerinin
(%37.8) 28’i erkek(%62.2). %55.6 (n=25) asistan %54.4
yanı
sıra erişkin aşıları hakkındaki tutum ve
(n=20) öğretim üyesi idi. %64.4 (n=29) dahili %35.6 (n=16)
davranışlarını
değerlendiren sorular soruldu. Kullanılan
cerrahi branştandı. Hekimler arasında en fazla yaptırılan
yöntem
veri
toplama-anket
yöntemidir. İstatistiksel
aşı Hepatit B (n=42) %93.4 idi. Erişkin dönem aşılarını
analizler için SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
yaptırmayan hekimlerin en önemli nedeni ‘gereksiz
for Windows 16 programı kullanıldı. Çalışma verileri
görme’ (n=42) %46.7 idi. Hekimlerin hastalarına en fazla
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların
önerdikleri aşı Hepatit B (n=38) %84.5 idi. Hastalara
(Ortalama,
Standart sapma, frekans) yanı sıra niteliksel
önermeme sebepleri arasında en fazla “‘iş yoğunluğu”
verilerin
karşılaştırılmasında
ki-kare testi, verilerin
(n=15) %33.3 ve “gereksiz görme” (n=9) %20 olduğu
gruplar
arası
karşılaştırmalarında
Student-t testleri ile
izlendi. Branş ve meslek yılına göre erişkin aşılarını
analizleri yapıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında,
yaptırma ve önerme yönünden anlamlı bir fark
anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.
bulunamadı (p>0.05).
Bulgular
SONUÇ: Namık Kemal Üniversitesi’nde görevli
Çalışmamıza 45 gönüllü kişi dahil edildi.
hekimlerimiz hem kendilerine yaptırma hem hastalarına
Araştırmaya
katılan bireylerin ortalama yaşının
önerme konusunda erişkin dönem aşılarına yeterince
35,08±9,38
yıl,
%37.8'sinin (n=17) kadın, %62.2'sinin
önem vermemektedir. Bu konuda hekimlerimizi
bilgilendirici ve farkındalık yaratıcı eğitimlerin verilmesi (n=28) erkek olduğu bulundu. Sosyodemografik
özellikleri değerlendirildi.Katılımcıların %55.6(n=25)
uygun olacaktır.
Anahtar kelimeler: erişkin aşıları, hekimlerin yaptırma ve asistan, %44.4(n=20) öğretim üyesiydi ve %64.4(n=29)
dahili branş hekiminden, %35.6 (n=16) cerrahi branş
önerme durumu, Tekirdağ
hekiminden oluşmaktaydı.
Hekimler arasında en fazla yaptırılan aşı Hepatit
Giriş
B (n=42; %93.4) aşısıydı. Mesleğinin 1-5 yılında olanlar ile
Günümüz sağlık bakımının temel amacı;
6 ve daha fazla olanlar karşılaştırıldığında ilk grup “iş
tedaviden çok, insanların sağlığını korumada onlara
yoğunluğu” nedeniyle (n=10; %45,5) aşı önermezken
danışmanlık yapmak ve sağlık risklerinden kaçınmada
ikinci
grup daha çok (%33.3; n=7)“gereksiz görme”
yardımcı olmaktır(1).
nedeniyle
aşı önermemekteydi. Her iki grupta da en fazla
Aşılama, bulaşıcı hastalıkları önleme ve bulaşıcı
kendisine
aşı
yaptırmama nedeni “gereksiz olduğunu
hastalıklardan korunmada en etkili ve güvenli koruyucu
düşünmek”ti
(n=42; %46.7). Branş ve meslek yılına göre
sağlık hizmetlerinden biridir. Çocukluk döneminde
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erişkin aşılarını yaptırma ve önerme yönünden anlamlı
bir fark bulunamadı (p>0.05). Cerrahi branşlar (%42.9) aşı
önermeme gerekçesi olarak dahili branşlardan (%31.0)
daha fazla “iş yoğunluğunu gerekçe olarak belirtirken
dahili branşlar cerrahi branşlardan daha fazla (%24.1,
%14.3) “gereksiz” olarak değerlendirmekteydi. Öğretim
üyeleri Asistanlardan daha fazla kendileri için aşıyı
gereksiz görüyordu (%30.8; %68.4; p=0.023). Hastalara
vurdurma yönünden kadınlar erkeklerden daha fazla “iş
yoğunluğu”nu bahane ederken (%52.9, %23.1; p=0.057)
erkeklerden daha fazla kendileri için“gereksiz” olduğunu
düşünerek kendilerine aşı yaptırıyordu (%64.7, %35.7).
Her iki grup da kendileri için aşıyı gereksiz görmekteydi.
Hekimlerin hastalarına en fazla önerdikleri aşı
Hepatit B (n=38;%84.5) aşısıydı. Hekimlerin hastalara aşı
önermeme sebepleri arasında en fazla ‘iş
yoğunluğu’(n=15; %33.3) ve aşı yaptırmayı ‘gereksiz
görme’(n=9; %20) olduğu izlendi
Tartışma
Sağlık Çalışanlarında HBsAg prevalansı 19891999 yılları arasında %3.86, 1999-2009 yılları arasında
%2.35 olarak bulunmuştur. HBsAg ve HBeAg pozitif olan
hastanın kanı ile kontamine iğne batmasında serolojik
HBV infeksiyonu gelişme riski %37-62, klinik infeksiyon
riski %22-31 bulunmaktadır(4). Akçalı ve ark. 3.
basamakta yaptığı bir çalışmada sağlık çalışanlarında
Hepatit B aşılanma oranını %64.8 olarak bulmuştur(5).
Yıllar içerisinde aşılanma oranlarını artırdığı
görülmektedir, ancak hala yeterli aşılama düzeylerine
ulaşılamamıştır. HBV infeksiyonundan korunmada en
etkili yol aşılama olmasına rağmen NKÜ hekimlerin
%6.6’sı hala Hepatit B aşılarını yaptırmamıştır.
Lavela SL. ve ark. sağlık çalışanlarının influenza
aşısı için tutum ve davranışlarını inceleyen çalışmasında
aşılanma oranını %51 olarak bulmuştur. Aşılanma nedeni
%77 kendini koruma, %49 hastaları korumak olarak ifade
edilmiştir. Aşı olmama nedenleri olarakta yan etki(%49),
koruyuculuk düzeyi düşüklüğü (%20), aşıya güvensizlik
(%14) olarak söylenmiştir(6). Bu oranlar NKÜ
hekimlerinin aşı yaptırmama nedenleri ile paralellik
göstermektedir.
Sonuç olarak NKÜ’de görevli hekimlerimiz hem
kendilerine yaptırma hem hastalarına önerme konusunda
erişkin dönem aşılarına yeterince önem vermemektedir.
Sağlık çalışanlarının aşı yaptırma oranlarını artırmak
amacıyla müdahaleler planlanmasının ve bu
müdahalelerin her bir aşı için farklı içerikte olmasının
uygun olacağı düşünülmektedir.
Çalışmamızın kısıtlılığının olgu sayımızın az ve
sadece hekimlerden oluşması olduğunu düşünmekteyiz.
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[Abstract:0667]
Edirne merkezindeki üreme çağındaki kadınlarda
Siberkondri'nin psikolojik iyi oluş ile ilişkisinin
incelenmesi – ilk bulgular
Mehmet Akif Başoğlu, Önder Sezer, Hamdi Nezih
Dağdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği
Anabilim Dalı
AMAÇ: Siberkondri, internetten sağlıkla ilgili aramaların
kaygı artışını artırmasıdır. TÜİK ‘e göre internet
kullananların %66.3’ünün sağlıkla ilgili bilgi aramış.
Özellikle üreme çağındaki kadınlarda çeşitli sebepler ile
sağlık bilgisine ulaşma ihtiyacının daha fazla olduğunu
görmekteyiz. Bu çalışmamızda Edirne’de yaşayan 15-49
yaş grubu kadınlarda siberkondri düzeyinin, psikolojik
iyi oluş ile ilişkisini saptamayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: 12.2017-01.02.2018 tarihleri arasında
çalışmanın evrenini Edirne il merkezindeki 20 aile sağlığı
merkezine bağlı 46411 kişi oluşturmuştur. Örnek
büyüklüğü prevalans %50, hata payı %1, güven sınırı %95
alınarak 422 kişi olarak belirlenmiştir. Trakya Üniversitesi
etik kurulu onayı alındıktan sonra Edirne İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü’nden gerekli yazılı izinler alınmıştır. 47
birime kayıtlı çalışmayı kabul etmiştir. 15-49 yaş arası
kadın nüfusa 22 sosyodemografik, 33 siberkondri, 84
psikolojik iyi oluş olmak üzere toplam 139 sorudan
oluşan anket formu yüz yüze görüşme tekniği
kullanılarak toplanılmıştır. Bağımlı değişkenlerden olan
siberkondri düzeyi için ‘’Siberkondri Ciddiyet Ölçeği’’
kullanılmıştır. McElroy and Shevlin tarafından 2014
yılında geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerliliğini 2016
yılında S.Utku Uzun yapmıştır. Ölçek toplam 33 sorudan
oluşmaktadır, her bir sorudan elde edilen puanlar
toplanarak kişinin toplam siberkondri puanı
hesaplanmaktadır (min-maks:33-165). Ölçeğin kesme
değeri yoktur, alınan puan yüksekliği siberkondri
düzeyinin şiddetinin arttığını göstermektedir. Diğer
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bağımlı değişken psikolojik iyi oluştur. Bağımsız değişken
olarak; sosyodemografik özellikler sorgulanmıştır. Veri
analizinde SPSS 20.0 programında tanımlayıcı istatistikler,
ki-kare ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Siberkondri ile psikolojik iyi oluş arasında
(p<0,001) anlamlı ilişki saptanmıştır.
SONUÇ: Toplumun intenetten sağlık bilgisine ulaşması
hızlı ve kolay görünmekle birlikte, yanlış bilgilere
ulaşılma ihtimali de fazladır. Bu konuda toplumun
psikolojik sağlığının korunması amacı ile çeşitli önlemler
alınmalıdır.
Anahtar kelimeler: siberkondri, psikolojik iyi oluş,
reproductive period
Amaç
Bu çalışmamızda Edirne’de yaşayan 15-49 yaş
grubu kadınlarda siberkondri düzeyinin psikolojik iyi
oluş ilişkisini saptamayı amaçladık.
İnternetten tekrarlayan tıbbi bilgi aramanın bir
sonucu olarak sağlık kaygısının artması siberkondri
olarak tanımlanır. Siberkondri; kelimenin kökeni göz
önünde bulundurulursa dijital çağda hipokondriya
karşılık gelir. Ryff (1989), psikolojik iyi oluşu, kişinin
hayat endişesi ile bireysel ve sosyal ilgileri arasındaki
dengeyi kurmak için çabalayacak gücünün olması olarak
tanımlamıştır. İnternet kullanımı ergenlik çağındayken ve
genç yetişkinlerde en yüksek seviyededir. TÜİK ‘e göre
internet kullananların %66,3’ünün sağlıkla ilgili bilgi
aramıştır. İnternet, sağlıkla ilgili önemli bir bilgi kaynağı
haline gelmiştir ve insanlara büyük miktarda tıbbi bilgiye
erişim olanağı sağlamaktadır, fakat sağlık konusunda
endişesi olan insanlarda şüphelerini ve korkularını
arttırma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, sağlık
bilgileri çoğunlukla dağınık, kalitesiz ve kanıta
dayanmayan bilgi içermektedir. İnternetteki baş ağrısı
araması sizi beyin tümörü gibi ciddi bir duruma veya
sinüzit gibi ciddi olmayan bir duruma götürebilir ki
insanlarda kötü olana meyletme gözlenmektedir. Bu
durum bireylerin sağlık okur yazarlığı düzeylerinin
arttırılması ile aşılabilir. Pew Internet Project ile insanların
yüzde 75'inin bilginin kaynağını ya da tarihini kontrol
etmediği ve % 68'inin internette karşılaştığı ilk siteyi
kaynak olarak kullandığı tespit edilmiştir. Çevrimiçi
aramanın avantajları da vardır. Bunlar bilgilendirme,
yetkilendirme, özerklik, ön bilgi oluşturma, olası koşulları
anlamak için zaman kazanma, soru sormak istediklerini
ve doktorun sağlığı hakkında ne dile getirdiklerini daha
iyi anlamak için avantaj sağlar. İnternet aynı zamanda
sağlık tavsiyesi, destek veya randevu alma kolaylığını,
hasta farkındalığını, katılımını ve hekim-hasta iletişimini
büyük ölçüde artırabilir. Dezavantajları ise artan korku,
olası yanlış bilgi, yanlış teşhis, uygunsuz kendi kendine
tedavi etme, zaman zaman ekonomik maliyetleri arttırma,
sağlık yönetimini geciktirme, şikâyetlerinin devam
etmesi, iş verimliliğinde azalma, gereksiz testler, ilaçlar ve
tedavi arayışıdır. ABD’ de yapılan bir çalışmada

hipokondriak hastalarının yıllık maliyeti yaklaşık 20
milyar dolar olarak hesaplanmıştır.
Yöntem
Çalışmamız 01.12.2017-01.02.2018 tarihleri
arasında Edirne il merkezine bağlı 20 Aile Sağlığı
Merkezi’ne bağlı 47 birimde yapılmıştır. Örneklem
büyüklüğü 422 kişi olarak belirlenmiştir. Gerekli izinler
alınmıştır. 15-18 yaş grubu içinde ebeveyn onam formu
kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak siberkondri
ciddiyet ölçeği ve psikolojik iyi oluş ölçeği; bağımsız
değişken olarak sosyodemografik özellikler
sorgulanmıştır. Çalışmayı kabul etmiş 15-49 yaş arası
kadın nüfusa 22 sosyodemografik, 84 psikolojik iyi oluş,
33 siberkondri olmak üzere toplam 139 sorudan oluşan
anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır.
Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler, Kolmogrov
Simirnov, Ki-kare ve Mann Whitney U testi
kullanılmıştır.p<0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular
Çalışmamıza katılmayı kabul eden 422 kişinin yaş
ortalaması 33,72±10,05 ortanca değer 35 olarak
hesaplandı. Katılımcıların %47,6’sının (n=201) çalıştığı,
%52,6’sının (n=222) kendilerine ait gelir kaynağı
olmadığı, 196 kişi (%46,4) üniversite ve üzeri mezunu
oldukları tespit edildi. Katılımcıların %6,4’ünün (n=27)
sağlık durumlarının mükemmel, %76,6’sının (n=323)
bilinen hastalığı olduğu, %26,8’inin (n=113) ise düzenli
ilaç kullandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların %31,8’inin
(n=134) kendi sağlığı için (hastalık, aşı, test, reçete
yazdırma vb.) bir sağlık kuruluşuna ortalama başvuruları
yılda dört ve üzeri olduğu; %38,8’inin (n=164)
yakınlarının sağlığı için (hastalık, aşı, test, reçete
yazdırma vb.) bir sağlık kuruluşuna yılda ortalama
başvurusu dört ve üzeri olduğu tespit edilmiştir.
“Periyodik sağlık muayeneniz düzenli yapılıyor mu?”
sorusuna %35,5’i (n=150) evet yanıtını; “Doktorunuza
durumunuz ile ilgili olarak rahat soru sorabiliyor
musunuz?” sorusuna %56,6’sı (n=239) her zaman cevabını
vermiştir. “Doktorunuz sağlık/hastalığınız ile ilgili
istediğiniz bilgileri veriyor mu?” sorusuna %47,6’sı
(n=201) her zaman; “Reçete edilen bir ilacı kullanmayı
internette okuduğunuz bilgiler nedeniyle bıraktığınız
oldu mu?” sorusuna %26,1’i (n=110) evet; “Hekime
başvurunuzda ve/veya hastane seçiminizde interneti
kullanıyor musunuz?” sorusuna %33,9’u (n=143) hayır,
%66,1’i (n=279) evet yanıtını vermiştir. 197 kişi sosyal
medya kullanımını günde ortalama 1 saat, sosyal medya
haricinde internet kullanımına 132 kişi günde ortalama 1
saat yanıtını verdiği görülmüştür.
Katılımcılardan 221 (%52,4) kişinin siberkondri
ciddiyet puanı yüksek, 201 (%47,6) kişinin düşük olarak
hesaplandı. Katılımcılardan 225 (%53,3) kişinin psikolojik
iyi oluş puanı yüksek, 197 (%46,7) kişinin düşük olarak
hesaplandı. Siberkondri ciddiyet düzeyleri ile psikoloji
iyi oluş düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,001; Pearson χ2=18,192).
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Psikolojik iyi oluş düzeyi arttıkça siberkondri ciddiyet
düzeyi artarken, psikolojik iyi oluş düzeyi azaldıkça
siberkondri ciddiyet düzeyi azalmaktadır. Katılımcıların
hekime başvurduğunda, hekiminin sağlık/hastalığı ile
ilgili istediği bilgileri vermesi ile siberkondri ciddiyet
düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı
ilişki bulunmuştur (p=0,026). Katılımcıların yakınlarının
sağlığı için (hastalık, aşı, test, reçete yazdırma vb.) bir
sağlık kuruluşuna başvurması ile psikolojik iyi oluş
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmıştır (p=0,034). Katılımcıların, periyodik sağlık
muayenesinin düzenli yapılması ile psikolojik iyi oluş
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki
saptanmıştır (p=0,034). Yakınlarınızın sağlığı için
(hastalık, aşı, test, reçete yazdırma vb.) bir sağlık
kuruluşuna yılda ortalama başvurma sayısı ile
siberkondri düzeyi karşılaştırıldığında istatistiksel olarak
anlamlı ilşiki bulundu (p=0,003).
Sonuç
Çalışmamız sonucunda siberkondrinin psikolojik
iyi oluş ile ilişkisi değerlendirildi. Günümüzde her 5
kişiden 3’ünün internetten sağlık bilgisi aradığı
saptanmıştır. Edirne il merkezindeki üreme çağındaki
kadınlarda siberkondri düzeyinin dünya ortalamasının
üzerinde olduğu görülmektedir. Öncelikle psikolojik
açıdan savunmasız olabilecek, risklerin ve potansiyel
zararın farkında olamayacak, tehlikeleri atlatmayı,
yardım aramayı başaramayacak kişiler için internet
kullanım eğitiminin gerekliliği görülmektedir.
Siberkondri farkındalığın arttırılması, sağlıkla ilgili
internet kullanımının kapsamı, nedenleri ve sonuçları,
sağlıkla ilgili bilgilerin seçiciliğinin algılanması, sağlık
okuryazarlığını arttırmak ve siberkondriyi engellemek
için yapılacak çalışmalar günümüz internet çağında önem
arz etmektedir.
Kaynaklar
1. Fergus TA, Spada MM. Cyberchondria:
examining relations with problematic internet use and
metacognitive beliefs. Clinical Psychology &
Psychotherapy 2017;24(6):1322-30.
2. Starcevic V. Cyberchondria: challenges of
problematic online searches for health-related
information. Psychotherapy and Psychosomatics
2017;86(3):129-33.
3. Te Poel F, Baumgartner SE, Hartmann T, Tanis M.
The curious case of cyberchondria: a longitudinal study
on the reciprocal relationship between health anxiety and
online health information seeking. Journal of Anxiety
Disorders 2016;43:32-40.
4. McElroy E, Shevlin M. The development and
initial validation of the cyberchondria severity scale
(CSS). Journal of Anxiety Disorders 2014;28(2):259-65.
5. Alpaslan AH. Cyberchondria and adolescents.
The International Journal of Social Psychiatry
2016;62(7):679-80.
6. Ryff CD, Singer BH. Know thyself and become

what you are: a eudaimonic approach to psychological
well-being. Journal of Happiness Studies 2008;9:13-39.
7. Zerbe K. Through the storm: psyhoanalytic
theory in the psychotherapy of the anxiety disorders.
Bulletin of the Meninger Clinic 2009;(54):171-84.
[Abstract:0669]
Sigara içen hastalarda Magnezyum sülfat infüzyonunun
havayolu direnci üzerine etkileri
Arzu Açıkel, Demet Aydın, Gülay Ok
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Manisa
AMAÇ: Bu prospektif çalışmada magnezyumun kronik
sigara içicisi erişkin hastalarda, anestezi uygulamasına
bağlı gelişen havayolu direnç artışı ve bronkospazmı
önleyici etkisi araştırılmıştır.
MATERYAL-METOD: Prospektif, randomize, çift kör,
plasebo kontrollü çalışmaya genel anestezi altında elektif
cerrahi planlanan, en az 10 yıl sigara içiciliği olan 34 erkek
ve bayan olgu dahil edildi. Tüm olgulara anestezi
indüksiyonundan 30 dakika önce ve postoperatif 30.
dakikada solunum fonksiyon testi yapıldı. Hastalara
standart monitorizasyona ek olarak bispektral indeks
(BIS) ve nöromuskuler blok monitorizasyonu (Train of
four (TOF)) yapıldı. Hastalar iki gruba ayrılarak Grup 1’e
magnezyum, Grup 2’ye plasebo verildi. Tüm olgulara
propofol, remifentanil ve vekuronyum ile anestezi
indüksiyonu uygulandı. İndüksiyon öncesinde,
indüksiyon sonrası 10. ve 30. dakikalar ile postoperatif 30.
dakikada kan magnezyum düzeyi ölçüldü. Vital bulgular,
BIS, TOF değerleri, akciğer kompliyansı (L/mmHg),
havayolu direnci (mmHg/L/sn) ve havayolu tepe,
ortalama ve plato basınçlarının (mmHg) 0., 1., 2., 4., 6., 8.,
10. ve 30. dakika değerleri ve olası yan etkiler kaydedildi.
BULGULAR: Gruplar arasında demografik veriler,
operasyon öncesi kan magnezyum düzeyleri, BIS
değerleri, preoperatif solunum fonksiyon testleri,
operasyon süreleri ve peroperatif vital bulgular açısından
fark yoktu. İntraoperatif 30. dakikada Grup 1’de havayolu
direnci, havayolu tepe, ortalama ve plato basınçları Grup
2’ye göre anlamlı düşük akciğer kompliyansı ise anlamlı
yüksek bulundu (p˂0,05). Grup 2’ de postoperatif
solunum fonksiyon testinin tüm parametrelerinde anlamlı
düşüş olurken, Grup 1’de, birinci saniyedeki zorlu
ekspiratuar volüm/ fonksiyonel vital kapasite oranı
(FEV1/FVC oranı), ekspire edilen FVC’nin %50’sindeki
maksimal akım hızları (FEF50), zorlu ekspirasyon ortası
akım hızı (FEF25-75) değerlerinde anlamlı değişiklik
olmadı. Grup 2’de 3 hastada (%17) bronkospazm
gözlendi, bronkodilatatör tedaviye gereksinim olmadı.
Grup 1’de 1 hastada hipotansiyon gözlendi.
SONUÇ: Genel anestezi ve endotrakeal entübasyon
uygulanan kronik sigara içicisi erişkin hastalarda,
magnezyum bronkospazmı önleyici etkinliğe sahiptir.
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İntravenöz magnezyum uygulaması, bronkospazm riski
olan hastalarda etkin ve güvenli olduğundan profilaktik
kullanımı bir alternatif olarak düşünülebilir
Anahtar kelimeler: genel anestezi, havayolu direnci,
magnezyum, sigara kullanımı

2. Grup (Kontrol grubu): İntravenöz bolus ve
sonrasında intravenöz infüzyon şeklinde % 0,9 NaCl
solüsyonu uygulandı.
Tüm olgulara preoperatif dönemde solunum
fonksiyon testi (SFT) yapılarak fonksiyonel vital kapasite
(FVC), birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm (FEV ),
Giriş
FEV /FVC oranı, tepe akım hızı (PEF), ekspire edilen
Cerrahi stimülasyon, endotrakeal entübasyon
FVC’nin %25, %50, %75’indeki maksimal akım hızları
veya ekstübasyon, soğuk hava ve inhale edilen irritanlar
(FEF , FEF , FEF ), zorlu ekspirasyon ortası akım hızı
yüzeyel anestezi durumunda bronkospazma yol açabilir
(FEF ) parametreleri ölçüldü. Ölçümler postoperatif 30.
(1, 2). Ayrıca anestezi uygulaması, havayolu irritasyonu
dakikada tekrarlandı.
veya kullanılan ilaçların histamin salıverici etkisine bağlı
Operasyon odasında standart EKG, kalp atım hızı
olarak, havayolu basınçlarında artma ve bronşiyal
(KAH), noninvaziv sistolik, diastolik ve ortalama arteriyel
sekresyon artışına yol açabilir (1, 2). Bu durum
kan basıncı (SKB, DKB, OAB), periferik oksijen
laringospazm, bronkospazm, ventilasyon zorluğu,
satürasyonu (SpO ), bispektral indeks (BIS) ile anestezi
desaturasyon, pnömotoraks gibi solunumsal
derinliği, nöromuskuler monitörizasyon (NMT) ile
komplikasyonlara yol açabilir. Sigara içen hastalarda ise
nöromuskuler blok düzeyi monitörize edildi. Olguların
anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında solunumsal anestezi indüksiyonu öncesi bazal değerleri kaydedildi.
komplikasyon oranı, içmeyenlere göre yüksektir (3, 4, 5). Anestezi indüksiyonu sonrası endotrakeal entübasyon
Magnezyum (Mg) düz ve çizgili kaslar üzerine
uygulandıktan sonra akciğer kompliyansı (L/mmHg),
gevşetici etkiye sahip bir katyondur. Katekolamin
havayolu direnci (mmHg/L/sn) ve havayolu tepe basıncı
deşarjını baskılaması, endotrakeal entübasyona
(mmHg), havayolu plato basıncı (mmHg), havayolu
hemodinamik yanıtı engeller. Magnezyum, mast hücre
ortalama basıncı (mmHg) da dahil edilerek 1., 2., 4., 6., 8.,
histamin salınımını azaltıcı ve kolinerjik uyarıyı
10. ve 30. dakika değerleri ve olası yan etkiler kaydedildi.
baskılayıcı (6, 7) etkilerine ilave olarak düz kas
Anestezi indüksiyonu öncesi, indüksiyon sonrası 10. ve
kasılmasını engelleyici (8) etkisi nedeniyle dirençli astım
30. dakikalar ile postoperatif 30. dakika kan magnezyum
tedavisinde alternatif seçenektir (9, 10).
düzeyleri ölçülerek kaydedildi.
Bu prospektif, randomize, çift kör, plasebo
Olgulara preoksijenasyonu takiben anestezi
kontrollü çalışma ile magnezyumun bronkodilatatör ve
indüksiyonu propofol 2 mg/kg, remifentanil 1µg/kg ve
katekolamin deşarjını baskılayıcı etkilerinden yola
vekuronyum 0,1 mg/kg ile uygulandı. BIS değeri 50’nin
çıkarak, anestezi uygulaması sırasında sigara içen
altına düştükten ve train of four (TOF)=0 olduktan sonra
hastalarda havayolu üzerine etkilerinin araştırılması
8 no’lu endotrakeal tüp ile endotrakeal entübasyon
amaçlandı.
yapıldı. Anestezi idamesinde propofol infüzyonu 10
Yöntem
mg/kg/saat başlandı ve BIS değeri 45-50 arasında olacak
Bu çalışma 2004 yılında tez çalışması olarak
şekilde titre edildi. Remifentanil infüzyonu 0,5
planlandı, etik kurul onayı alındıktan sonra çalışmaya
µg/kg/saat başlandı. SKB ve KAH %20 artış yetersiz
başlandı. Prospektif, randomize (kura yöntemiyle), çift
analjezi olarak değerlendirilerek infüzyon hızı artırıldı,
kör (hasta ve uygulayıcı çalışmaya kör), plasebo kontrollü SKB’nın 90 mmHg altına düşmesi durumunda infüzyon
çalışmaya 18-60 yaş arası, American Society of
hızı azaltılarak titre edildi. Tüm olgular % 50- % 50
Anesthesiologists (ASA) sınıflandırması I/II grubu, genel oksijen/hava karışımı ile 12/dk frekans, 8 ml/kg tidal
anestezi altında elektif cerrahi planlanan, en az 10 yıl
volüm ile ventile edildi. Operasyon bitiminde TOF değeri
sigara içiciliği olan 34 erkek ve bayan olgu dahil edildi.
%90’ın üzerine çıktığında hastalar ekstübe edildi.
Alerji veya reaktif havayolu nedeniyle tedavi
Postoperatif analjezi için Petidin HCl 1mg/kg
alan, opioid, kalsiyum kanal blokeri, antikuagulan
intramuskuler uygulandı.
kullanan olgular, gebeler, majör hepatik, renal veya
İstatistiksel analizde SPSS 11,0 versiyonu
kardiyovasküler disfonksiyonu olan olgular,
kullanıldı. Demografik veriler ortalama ve standart
atrioventriküler bloğu olanlar, magnezyum sülfata alerjisi sapma ile değerlendirildi. Hasta gruplarının birbirleriyle
olanlar, obes veya hematolojik bozukluğu olan olgular
ve kendi içinde değerlendirmeleri nonparametrik testler
çalışma dışı bırakıldı.
kullanılarak gerçekleştirildi. Grupların ameliyat öncesi ve
Olgular kura yöntemiyle randomize edilerek 2
ameliyat sırasındaki vital fonksiyon, BIS, akciğer
gruba ayrıldı.
kompliyansı, havayolu direnci ve havayolu basınçları
1. Grup (Magnezyum sülfat uygulanan grup):
Mann-Whitney U test kullanılarak, SFT parametrelerinin
Anestezi indüksiyonu öncesi magnezyum sülfat 30
karşılaştırılması Wilcoxon signed ranks test kullanılarak
mg/kg yavaş intravenöz infüzyon uygulandı. Operasyon değerlendirildi. p˂0,05 değeri anlamlı kabul edildi.
süresince 10 mg/kg/saat intravenöz infüzyona devam
Bulgular
edildi.
1

1

25

50

75

25-75

2
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Çalışmaya her grupta 17 olgu olmak üzere 34
olgu dahil edildi. Grup 1 ve Grup 2‘nin demografik
verileri, sigara kullanım yılı, operasyon öncesi kan Mg
düzeyleri, BIS değerleri, solunum fonksiyon testi
parametreleri açısından gruplar arasında anlamlı fark
saptanmadı (p˃0,05) (Tablo 1).
Operasyon süreleri ortalaması Mg grubunda
115,3±65,3 dakika, kontrol grubunda 126,2±93,3 dakika
idi. Operasyon süreleri arasında anlamlı fark saptanmadı
(p˃0,05). Takip süresi boyunca BIS, SKB, DKB değerleri
gruplar arasında farklı değildi (p˃0,05). KAH ise Mg
grubunda entübasyon sonrası 2. dakikada kontrol
grubuna göre anlamlı düşük (p˂0,05) iken diğer
ölçümlerde fark saptanmadı (p˃0,05).
Mg grubunda havayolu direnci tüm ölçümlerde
kontrol grubuna göre anlamlı düşük, kompliyans tüm
ölçümlerde kontrol grubuna göre anlamlı yüksek
bulundu (p˂0,05) (Tablo 2). Havayolu tepe basıncı tüm
ölçümlerde Mg grubunda kontrol grubuna göre düşüktü.
Aradaki fark 2. dakika dışında anlamlı bulundu (p˂0,05)
(Tablo 2). Havayolu plato basıncı tüm ölçümlerde Mg
grubunda kontrol grubuna göre düşüktü. Aradaki fark 1.,

4., 6. ve 30. dakikalarda anlamlı bulundu (p˂0,05) (Tablo
2). Havayolu ortalama basıncı tüm ölçümlerde Mg
grubunda kontrol grubuna göre düşüktü. Aradaki fark
30. dakikada anlamlı bulundu (p˂0,05) (Tablo 2).
Gruplar arası postoperatif solunum fonksiyon
testlerinin karşılaştırmasında FVC hariç tüm
parametrelerde Mg grubunun ortalama değerleri kontrol
grubuna göre daha yüksekti. Ancak aradaki fark sadece
FEV /FVC oranında anlamlıydı (p˂0,05).
Preoperatif değerlere göre postoperatif solunum
fonsiyon testi parametrelerinin grup içi
karşılaştırılmasında; kontrol grubunda tüm
parametrelerde anlamlı düşüş olduğu gözlendi (p˂0,05)
(Tablo 3). Mg grubunda ise tüm parametrelerde düşüş
olduğu fakat bu düşüşün FEV /FVC oranı, FEF ve FEF
parametrelerinde anlamlı olmadığı gözlendi (p˃0,05)
(Tablo 3).
Kontrol grubunda 3 hastada (%17) bronkospazm
gözlendi, bronkodilatatör tedaviye gereksinim olmadı.
Mg grubunda 1 hastada hipotansiyon gözlendi.
Hipotansiyon dehidratasyona bağlandı. İntravenöz sıvı
replasmanı ve efedrin uygulaması ile düzeltildi.
1

1

Tablo 1. Hasta gruplarının demografik verileri ve preoperatif değerlerinin karşılaştırılması
Hasta grupları
N
Ortalama
Standart
sapma

25-75

P

Yaş (yıl)

Mg alan
Kontrol

17
17

41,1
44,6

9,2
10,2

0,397

Vücut ağırlığı (kg)

Mg alan
Kontrol

17
17

77,4
77,6

14,8
15,8

0,849

Sigara kullanımı (yıl)

Mg alan
Kontrol

17
17

20,3
25,1

7,7
12,1

0,281

BIS (%)

Mg alan
Kontrol

17
17

97,9
97,5

,7
1,1

0,239

Preoperatif FVC (%)

Mg alan
Kontrol
Mg alan
Kontrol

17
16
17
16

79,4
83,8
82,7
85,3

16,3
14,2
12,9
17,7

0,493

Preoperatif FEV1/FVC
(%)

Mg alan
Kontrol

17
16

105,8
104,1

9,5
10,1

0,599

Preoperatif PEF (%)

Mg alan
Kontrol

17
16

78,3
72,8

13,4
26,2

0,505

Preoperatif FEF25 (%)

Mg alan
Kontrol

17
16

78,6
71,7

14,1
27,2

0,313

Preoperatif FEF50 (%)

Mg alan
Kontrol

17
16

80,5
86,3

19,2
34,6

0,746

Preoperatif FEF75 (%)

Mg alan
Kontrol

17
16

88,0
99,0

29,7
49,0

0,589

Preoperatif FEF25-75
(%)

Mg alan
Kontrol

17
16

84,8
89,4

20,8
32,2

0,627

Preoperatif kan Mg
düzeyi (mEq/L)
Mann-Whitney U Test

Mg alan
Kontrol

17
17

1,8
1,8

0,1
0,1

0,746

Preoperatif FEV1 (%)

a

50

0,665
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Tablo 2. Hasta gruplarının havayolu direnci, kompliyans, havayolu tepe, plato ve ortalama basınçlarının
karşılaştırılması
1.dk
2.dk
4.dk
6.dk
8.dk
10.dk
Havayolu
Mg
8,9±2,8
8,7±2,7
8,6±2,6
8,5±2,5
8,5±2,3
8,3±2,2
direnci
grubu
(mmHg/L/sn) Kontrol
14,6±6,6
13,4±6,1
13,6±6,0
13,4±6,0
13,2±5,9
12,6±5,9
grubu
p
0,004
0,006
0,003
0,004
0,005
0,003
Kompliyans
Mg
63,6±12,2
63,2±12,2
62,5±12,3
62,4±11,9
62,2±12,6
62,1±12,4
(L/mmHg)
grubu
Kontrol
53,3±15,9
54,8±14,7
53,8±14,6
54,0±14,6
53,3±14,4
53,4±13,9
grubu
p
0,025
0,073
0,054
0,068
0,058
0,063
Havayolu tepe Mg
16,2±3,1
16,3±3,3
16,2±3,5
16,0±3,2
16,2±3,3
16,2±3,4
basıncı
grubu
(mmHg)
Kontrol
19,6±5,3
18,9±4,5
19,2±4,8
18,8±3,9
19,1±4,0
18,5±3,7
grubu
p
0,032
0,059
0,039
0,028
0,028
0,047
Havayolu
Mg
13,6±2,3
13,9±2,8
13,6±2,8
13,8±2,6
13,9±2,6
14,0±2,6
plato basıncı
grubu
(mmHg)
Kontrol
15,7±3,2
15,3±2,9
15,5±3,1
15,5±2,6
15,6±2,8
15,5±2,6
grubu
p
0,033
0,095
0,043
0,05
0,054
0,063
Havayolu
Mg
7,1±1,1
7,2±1,2
7,1±1,0
7,1±1,1
7,1±1,0
7,2±1,1
ortalama
grubu
basıncı
Kontrol
7,8±1,3
7,9±1,3
7,8±1,3
7,8±1,1
7,8±1,2
7,7±1,2
(mmHg)
grubu
p
0,101
0,095
0,069
0,101
0,073
0,188
Mann-Whitney U Test
Tartışma
Sigara içicilerinde büyük hava yollarında muköz
bez hifertrofisi, ödem, inflamasyon ve bronş aşırı
duyarlılığı olur (11, 12). Alveoler yapıda yarattığı hasar
hava akımını sınırlar ve FEV , PEF, FEF değerleri azalır.
Havayolu obstrüksiyonu FEV /FVC oranı ve FEV
değerlerinin normal değerlerin %70’inden az olması ile
tanınır (1). %60-70 arası hafif, %50-60 arası orta, %50’nin
altında olması ise ciddi havayolu obstrüksiyonunu
gösterir (13). Buna göre çalışma hastalarımızın 5’inde
hafif obstrüksiyon olduğu ve bunların 2’sinin Mg
grubunda, 3’ünün kontrol grubunda yer aldığı, orta
derecede obstrüksiyon olan 1 hastanın ise kontrol
grubunda olduğu görüldü. Havayolu obstüksiyonunun
erken safhalarında solunum fonksiyon testinde görülen
tek bozukluk FEF ’in %70’in altında olmasıdır (1). Buna
göre çalışma grubumuzu değerlendirdiğimizde 11
hastada FEF ’in %70’in altında olduğu. Bunlardan 7’sinin
Mg grubunda, 4’ünün kontrol grubunda yer aldığı
görülmektedir. Preoperatif solunum fonksiyon testleri
göz önüne alındığında grupların homojen dağıldığı
gözlendi.
Çalışmamızda her iki grupta da postoperatif
solunum fonksiyon testlerinde preoperatif değerlere göre
düşüş gözlendi. Fakat Mg grubunda FEV /FVC oranı,
1

1

1

25-75

25-75

1

30.dk
8,1±2,0
12,5±6,6
0,007
61,2±12,4
51,1±13,7
0,039
16,2±2,8
18,8±3,5
0,01
14,0±2,4
16,1±2,9
0,04
7,1±1,0
7,8±0,9
0,02

FEF ve FEF değerlerinde anlamlı düşüş olmaması,
Mg’un sigara içen hastalarda solunum performansındaki
düşüşü sınırladığını işaret etmektedir. Silverman ve
ark.’ının FEV ’i %30 ve altında olan ciddi astım atağı olan
248 erişkin hastada yaptıkları çok merkezli çalışmada
konvansiyonel tedaviye ek olarak uygulanan Mg
infüzyonunun plasebo grubuna göre FEV ’de anlamlı
artışa neden olduğu görülmüştür (14).
Çalışma hastalarımız TOF değerleri %90’ın
üzerine çıkmadan ekstübe edilmemiştir. Buna karşın
postoperatif 30. dakikada hala rezidüel nöromuskuler
blok devam ediyor olabilir. Postoperatif dönemde yapılan
solunum fonksiyon testlerindeki düşüş bu rezidüel
bloktan kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte solunum
fonksiyon testi parametrelerinden FEV ve FVC’nin hasta
eforundan etkilendiğini, buna karşın FEF ’in ise efordan
bağımsız olması nedeniyle havayolu obstrüksiyonu ile
ilgili daha güvenilir olduğu bilinmektedir (15). Bu
nedenle rezidüel bloğun tam ekarte edilemediği
çalışmamızda FEF değerinin Mg alan grupta anlamlı
düşüş göstermemesi, Magnezyumun havayolu
obtrüksiyonunu önlemede etkin bir profilaksi
sağlayabileceğini düşündürmektedir.
Çalışmamıza dahil edilen tüm hastalar 8 no’lu
endotrakeal tüp ile entübe edildi, %50-%50 oksijen/hava
50

25-75

1

1

1

25-75

25-75
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karışımı, 12/dk frekans ve 8 ml/kg tidal volüm ile ventile
edildi. Bu şekilde gaz akım hızı, gaz dansitesi ve
endotrakeal tüp çapları değişkenleri sabit tutularak,
havayolu direnci için tek değişkenin havayolu çapları
olması sağlandı. Değerlendirme sonucunda havayolu
direnci Mg uygulanan grupta daha düşük bulundu. İlave
olarak havayolu tepe, plato ve ortalama basınçları da Mg
grubunda daha düşüktü. Bu bize Mg uygulamasının
bronkokonstüksiyonu önlediğini düşündürdü. Benzer
şekilde Okayama ve ark. mekanik ventilasyon
desteğindeki iki astımlı hastada uyguladıkları Mg
infüzyonunun havayolu direncini düşürdüğünü
gözlemlemişlerdir (16).
Mg infüzyonu hipermagnezeminin en sık
nedenidir. Serum magnezyum düzeyinin 3-8 mEq/L
olması hipotansiyon, sedasyon, P-R uzaması, QRS
genişlemesi, 5-15 mEq/L olması derin tendon

reflekslerinde zayıflama ve solunum depresyonu, 20-30
mEq/L olması ise kardiyak arreste sebep olabilir (17).
Çalışmamızda serum magnezyum düzeyinin en yüksek
değerlerine 10. dakikada ulaşıldı. Magnezyum düzeyinin
10. dakika ortalaması 3,08 mg/dl (2,53 mEq/L) ve en
yüksek değer ise 3,37 mg/dl (2,76 mEq/L) olarak
saptandı. Dolayısıyla hiçbir hastada serum magnezyum
düzeyi bahsedilen kritik düzeylere ulaşmadı. Kontrol
grubuyla karşılaştırıldığında kan basıncı ölçümleri Mg
grubunda daha düşük seyretmekle birlikte anlamlı fark
oluşmadı. Kalp hızları değerlendirildiğinde Mg grubunda
kalp hızının daha düşük seyrettiği fakat 2. dakika dışında
gruplar arasında anlamlı fark olmadığı görüldü. Bu
durumda uygulanan dozlarda Magnezyumun
hipotansiyon ve bradikardiye yol açmadığı ve
kullanımının güvenli olduğu gözlendi.

Tablo 3. Hasta gruplarının postoperatif solunum fonksiyon testlerinin preoperatif değerleriyle karşılaştırılması
Hasta grupları
Ortalama
Standart sapma p değeri
a

Mg grubu (n=17)

Preoperatif FVC
Postoperatif FVC
Preoperatif FEV
Postoperatif FEV
Preoperatif FEV /FVC
Postoperatif FEV /FVC
Preoperatif PEF
Postoperatif PEF
Preoperatif FEF
Postoperatif FEF
Preoperatif FEF
Postoperatif FEF
Preoperatif FEF
Postoperatif FEF
Preoperatif FEF
Postoperatif FEF
Kontrol grubu
Preoperatif FVC
(n=17)
Postoperatif FVC
Preoperatif FEV
Postoperatif FEV
Preoperatif FEV /FVC
Postoperatif FEV /FVC
Preoperatif PEF
Postoperatif PEF
Preoperatif FEF
Postoperatif FEF
Preoperatif FEF
Postoperatif FEF
Preoperatif FEF
Postoperatif FEF
Preoperatif FEF
Postoperatif FEF
wilcoxon sign ranked tets
1

1

1

1

25

25

50

50

75

75

25-75

25-75

1

1

1

1

25

25

50

50

75

75

25-75

25-75

a

78,1
70,0
81,6
72,3
106,1
105,1
79,7
68,1
79,1
68,3
80,7
68,5
91,2
75,4
84,9
74,9
83,8
69,7
85,3
69,6
104,1
98,8
72,8
61,3
71,7
60,6
86,3
67,3
99,0
73,6
89,4
69,9

16,0
17,0
12,4
14,5
9,7
7,5
13,7
17,3
14,8
12,8
20,1
19,3
27,6
20,4
21,7
16,2
14,2
17,6
17,7
19,2
10,1
11,4
26,2
24,7
27,2
25,0
34,6
28,3
49,0
30,3
32,2
28,7

0,020
0,009
0,850
0,023
0,021
0,064
0,050
0,069
0,004
0,001
0,050
0,008
0,017
0,004
0,015
0,004

359

7. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS
Sonuç

14- Silverman RA, Osborn H, Runge J, Gallagher EJ et al.
Genel anestezi ve endotrakeal entübasyon
Acute Asthma/Magnesium Study Group. IV
uygulanan, kronik sigara içicisi erişkin hastalarda,
magnesium sulfate in the treatment of acute severe
magnezyum bronkospazm önleyici özelliğe sahiptir.
asthma: a multicenter randomized controlled trial.
İntravenöz magnezyum uygulaması sırasında ve
Chest. 2002 Aug;122(2):489-97.
sonrasında ilaç kullanımını kısıtlayacak herhangi bir yan 15- Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Clinical
etkiyle karşılaşılmamıştır. İntravenöz magnezyum
Anestilesiology. 3th ed. Anestilesia for Patient with
uygulaması bronkospazm riski olan hastalarda etkin ve
Respiratory Disease. 2004: 474-510.
güvenli olduğundan, profilaktik kullanımı bir alternatif
16- Okayama H, Okayama M, Aikawa T, Sasaki M,
olarak düşünülebilir.
Takishima T. Treatment of status asthmaticus with
Kaynaklar
intravenous magnesium sulfate. J Asthma.
1- Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Clinical
1991;28(1):11-7.
Anestilesiology. 3th ed. Anestilesia for Patient with
17- Ali A, Walentik C, Mantych GJ, Sadiq HF, Keenan WJ,
Respiratory Disease. 2004: 511-524.
Noguchi A. Iatrogenic acute hypermagnesemia after
2- Atlee JL. Complications in Anesthesia. Bronchospasm.
total parenteral nutrition infusion mimicking septic
1999: 171-174.
shock syndrome: two case reports. Pediatrics. 2003
3- Warner MA, Offord KP, Warner ME, Lennon RL,
Jul;112(1 Pt 1):e70-2.
Conover MA, Jansson-Schumacher U. Role of
preoperative cessation of smoking and other factors in
postoperative pulmonary complications: a blinded
prospective study of coronary artery bypass patients.
Mayo Clin Proc. 1989 Jun;64(6):609-16.
4- Tisi GM. Preoperative evaluation of pulmonary
function. Validity, indications, and benefits. Am Rev
Respir Dis. 1979 Feb;119(2):293-310.
5- Latimer RG, Dickman M, Day WC, Gunn ML,
Schmidt CD. Ventilatory patterns and pulmonary
complications after upper abdominal surgery
determined by preoperative and postoperative
computerized spirometry and blood gas analysis. Am
J Surg. 1971 Nov;122(5):622-32.
6- Rolla G, Bucca C, Bugiani M, Arossa W, Spinaci S.
Reduction of histamine-induced bronchoconstriction
by magnesium in asthmatic subjects. Allergy. 1987
Apr;42(3):186-8.
7- Del Castillo J, Engbaek L. The nature of the
neuromuscular block produced by magnesium. J
Physiol. 1954 May 28;124(2):370-84.
8- Spivey WH, Skobeloff EM, Levin RM. Effect of
magnesium chloride on rabbit bronchial smooth
muscle. Ann Emerg Med. 1990 Oct;19(10):1107-12.
9- Ciarallo L, Sauer AH, Shannon MW. Intravenous
magnesium therapy for moderate to severe pediatric
asthma: results of a randomized, placebo-controlled
trial. J Pediatr. 1996 Dec;129(6):809-14.
10- Skobeloff EM, Spivey WH, McNamara RM,
Greenspon L. Intravenous magnesium sulfate for the
treatment of acute asthma in the emergency
department. JAMA. 1989 Sep 1;262(9):1210-3.
11- Toraks Derneği 3. Kış Okulu Kitapçığı. Tütüne bağlı
hastalıklar ve tütünün kontrolü. 2004: 176-189.
12- Miller RD. Anesthetic implications of concurrent
diseases. Anesthesia. Fifth ed. 2000; 25: 902-1016.
13- Miller RD. Pulmonary function testing. Anesthesia.
Fifth ed. 2000; 24: 885-902.

360

Author Index
1

Acar, E.

556

2

Açar, B.

273, 464

3

Açıkel, A.

669

4

Ademoğlu, Z.

414, 415, 416, 505

5

Adıbelli, Z. H.

430

6

Adilay, U.

488

7

Ağbaş, A.

487, 580

8

Ağgül, H.

414, 415, 416, 505

9

Ahmed, M.

472

10

Ahmet, A.

424

11

Ak Azar, F.

362

12

Akar, S.

540

13

Akbaş Ataş, C.

539

14

Akdemir, Ü. G.

439

15

Aker, S.

491

16

Akgul, T.

541

17

Akgün, Ö.

422

18

Akin, D.

540

19

Akıncı, A. T.

490

20

Akıncı, M. L.

264, 266, 267, 269, 270, 272

21

Akkoc, N.

540

22

Akkoç, İ.

477

23

Akleylek, C.

448

24

Akpak, Y. K.

530

25

Aksoy, A.

359

26

Aksu, B.

487, 557, 580

27

Aktoz, M.

484

28

Akturan, S.

310, 368, 385

29

Aktürk, O. M.

562

30

Aladağ Çiftdemir, N.

564

31

Albayrak, D.

538

32

Alexandrova, V. A.

497, 503, 504, 506, 508

33

Alp, E. E.

629

34

Altan, L.

294, 460

35

Altay, S.

287, 288

36

Altun, M.

333

37

Altunanahtar, S.

314, 426

38

Altunrende, E. M.

436, 455

39

Aras, M. R.

414, 415, 416, 505

40

Araz Altay, M.

446

41

Arda, E.

393

42

Ardıç, C.

357

43

Argunşah, G.

522

44

Arıca, S.

333, 341, 534

45

Arif, M.

290

478

46

Arpacı, H. F.

500

47

Arslan, H.

454

48

Arslan, İ.

320, 530

49

Arslan, M.

565

50

Artıran İğde, F.

278

51

Asenova, R.

451

52

Aslaner, H. A.

438

53

Aslaner, H.

438

54

Ata, H.

513, 525, 568, 570, 604, 607

55

Atabay, G.

465

56

Ataç Güler, A.

478

57

Atanasov, A. T.

615

58

Ataoğlu, E.

433, 519

59

Atasoy, O.

370

60

Atay, A. E.

387

61

Ateş, C.

414, 415, 416, 505

62

Ateş, G.

339

63

Atlig, C.

624

64

Avcı, D. K.

274

65

Ayan, O.

532

66

Ayar, K.

290, 294

67

Ayata, Ş. N.

622

68

Aydın, D.

669

69

Aydın, G. M.

318

70

Aydın, N.

516

71

Ayhan Başer, D.

296, 298, 299

72

Aykurt Karlıbel, İ.

294

73

Aypak, C.

582

74

Azkan Türe, D.

294

75

Bahcelioglu, M.

597

76

Bakova, D.

451

77

Balcı, H. D.

334

78

Balcıoğlu, H.

305, 309, 347, 619

79

Baldeón Cuenca, K. P.

442

80

Başaranoğlu, S.

397

81

Basat, O.

261, 302, 303, 304, 321, 344, 371

82

Basat, S. U.

332

83

Başoğlu, M. A.

667

84

Baydar Artantaş, A.

275, 498

85

Baygut, F.

419

86

Bayman, E.

498

87

Bayraktar, B. T.

432

88

Bayraktar, S.

400

89

Baysan Arslan, S.

584

90

Benli̇, A. R.

296

91

Beyoğlu, A.

291

92

Beyoğlu, M.

291

93

Bilge, U.

305, 309, 347, 351, 617, 618, 619

94

Bilgin Kum, E.

448

479

95

Birlik, M.

540

96

Bıyıklı, H. V.

564

97

Böke, Ö.

491

98

Bostan, B. A.

663, 664

99

Bozdere, M.

332, 397

100

Bozer, C.

0662, 329, 369, 372, 373, 374, 482, 483

101

Bozhkov1, V. M.

503

102

Bozkurt, H.

281

103

Bozkurtlar, E.

359

104

Boztaş, S.

397

105

Busneag, A. R.

623

106

Busneag, C. I.

623

107

Busneag Ciobanu, A. M.

623

108

Cakcak, İ. E.

542

109

Çakıcı, Z.

524

110

Calguner, E.

597

111

Çalışkan, M.

438

112

Can, G.

540

113

Can, H. B.

513, 568, 570, 607, 611

114

Canpolat, U.

567

115

Çapar, S.

540

116

Çayır, Y.

0646, 392, 465

117

Çaylan, N.

300

118

Cebeci, B.

431

119

Cebeci, E.

358, 383, 405

120

Çelebi, B. K.

436

121

Çelebi, S.

412

122

Çelebioğlu, A.

636

123

Çelik, B.

476

124

Çelik Güzel, E.

663, 664

125

Çeltik, T.

409

126

Çetin, G.

522, 524, 533

127

Çetin, M. F.

262, 271

128

Çetinay Aydın, P.

516

129

Çetinbaş, A.

0437, 531

130

Ceyhun Peker, A. G.

362

131

Cheshmedzhieva, B.

459

132

Chokanov, S. Z.

492, 496

133

Çiftçi, M.

255, 258, 276, 277

134

Cığalı, B. S.

329

135

Ci̇han, F. G.

319, 355, 376

136

Çıkmaz, S.

369, 372, 373, 374, 482, 483

137

Cilingiroglu Anli, S.

597

138

Çimen, F. K.

310

139

Coban, I.

358

140

Coban, S.

315

141

Çolak, A.

378, 524

142

Çölgeçen, A.

325, 644

143

Çopuroğlu, E.

522, 524, 526, 533, 535, 572

480

144

Coşgun, A.

375

145

Dağdeviren, H. N.

531, 579, 667

146

Dağı, H. T.

424

147

Dağlı, Z.

325, 362, 644

148

Dalkıran, S. B.

230

149

Delen, E.

546, 555

150

Demi̇r, İ.

289

151

Demir Akça, A. S.

280, 517

152

Demirbağ Kabayel, D.

484

153

Demi̇rbaş, N.

421

154

Demirci, H.

250, 281, 282, 283, 290, 294, 315, 409, 500

155

Demirel, A.

328

156

Demirkaynak, M. N.

626

157

Denizeri, S. B.

658, 659

158

Despotova Toleva, L. D.

360, 380, 459, 510, 529

159

Dikici, M. F.

278

160

Dikiş, Ö. Ş.

543

161

Dikmen, H. A.

423

162

Dilber Kiraz, H.

341

163

Dilekçi, E.

235

164

Dilli, U. D.

292

165

Dimitrov, N. D.

510

166

Dimova, R.

428, 512

167

Di̇nçer, D.

296

168

Doğan, B.

410, 485

169

Doğan, G.

573

170

Doğan, G.

413, 419

171

Doğu, C.

573

172

Dülger, S.

452

173

Duran, S.

407, 513

174

Durdu, T.

306

175

Duyar, E.

548

176

Efe, S.

414, 415, 416, 505

177

Egici, M. T.

318, 323, 449, 453, 622, 626

178

Ekerbiçer, H. Ç.

314, 426

179

Ekin, E. E.

430

180

Ekmez, M.

534

181

Elevli, M.

422, 487, 580

182

Elmas, C.

597

183

Elter, K.

572

184

Emre, A.

411

185

Emre, S.

557

186

Erarslan Ayaşlı, H.

632

187

Erdel, Y.

305, 309, 347

188

Erdem, F.

333, 341, 534

189

Erdem, H. B.

392

190

Erdem, Ö.

308, 311

191

Erdogan, D.

597

192

Erdoğan, T.

618

481

193

Erdoğan, U.

627

194

Erdoğan, Z.

237, 238, 239

195

Eren, T.

344

196

Erol, O. B.

557

197

Eröz, R.

272

198

Ersöz, C.

410

199

Ertekin, H.

586

200

Ertekin, Y. H.

586

201

Eryılmaz, M. A.

509

202

Esen, A. D.

222

203

Esen, B.

387

204

Esen, U.

332, 397

205

Eser, U.

292, 326, 327, 552, 553

206

Fartunov, S. K.

497, 503, 504, 506, 508

207

Fındık, D.

424

208

Foreva, G.

451

209

Gedik, H.

305, 309, 347

210

Gelmez Taş, B.

348

211

Gerçeker, E.

413

212

Geylani Güleç, S.

302

213

Ginova, G.

512

214

Gökçe, E. Ö.

582

215

Gökmen, E. S.

387

216

Gökseven, Y.

246

217

Gönenç, I.

375, 449, 453, 478, 622, 626

218

Gönül, F.

230

219

Görpelioğlu, S.

582

220

Gozil, R.

597

221

Gözütok, V.

387

222

Guclu, O.

330

223

Güçlü, B.

488

224

Güçlü, H.

245

225

Gücük, S.

235

226

Güler, O.

304

227

Güleşir, D.

631

228

Gün Taşkıran, S.

658, 659

229

Günaldı, Ö.

625

230

Güneş, D.

487

231

Günher Arıca, S.

652

232

Gürdoğan, M.

411, 458

233

Gursu, M.

383

234

Güven, S. G.

502

235

Güzel, S. P.

387

236

Haberal, M. A.

543

237

Hakgüder, H. A.

480

238

Hekimoglu Sahin, S.

522, 524, 572

239

Hristova, S. H.

497, 503, 504, 506, 508

240

Hüzmeli, C.

227

241

İğci, M. A.

303

482

242

İlbaş Ertuğrul, A.

306

243

İlktaç, A.

410

244

Inal, V.

414, 415, 416, 505

245

İnal, Ö.

481

246

İnalhan, M.

528

247

İnan, E.

629

248

İnan, S.

528

249

İnanç, N.

359

250

İnce, N. K.

257

251

İnci, M. B.

314, 426

252

İren Akbıyık, D.

582

253

Kacıroğlu, B.

523

254

Kadioglu, D.

597

255

Kafadar, D.

230, 387

256

Kahya, E.

544

257

Kalkan, S.

410

258

Kalkuz, Ş.

604

259

Kamarlı Altun, H.

295, 297, 307

260

Kanbur, S.

314, 426

261

Kaplan, Ş.

274

262

Kara Kaya, B.

541

263

Karabulut, D.

577

264

Karadağ, S.

383, 435

265

Karadeniz, F.

314, 426

266

Karal, Y.

564

267

Karaman, E.

274

268

Karamanlıoğlu, B.

522, 524, 572

269

Karamustafaoğlu, Y. A.

233, 234

270

Karapınar, K.

445

271

Karasalihoğlu, T. S.

564

272

Karataş, A.

233

273

Karataş Eray, İ.

511

274

Karlıkaya, C.

545

275

Karovska, M.

322

276

Kasapoglu Aksoy, M.

294

277

Kaşifoğlu, T.

617, 618, 619

278

Kasırga, E.

413, 419

279

Kaya, Ç.

377

280

Kayhan, M.

235

281

Kayhan Tetik, B.

223, 324, 350

282

Kayır, S.

573

283

Kehaya, S.

456

284

Keklicek, H.

328, 391, 441, 568, 570, 571, 575, 607, 611

285

Kıdık, E.

320

286

Kılıç, S.

619

287

Kılıç Öztürk, Y.

454

288

Kiraz, H. D.

333

289

Kirdi, E.

328

290

Kiremitçi Yılmaz, S.

598

483

291

Kirov, L. K.

654

292

Kızmaz, M.

424

293

Koç, E. M.

565, 567

294

Kocatürk, C.

445

295

Kolcu, G.

552, 553

296

Köse, G.

287, 288

297

Köse, M.

578

298

Köse Özlece, H.

489

299

Kosev, P. A.

497, 503, 504, 506, 508

300

Köstek, O.

349

301

Koti̇loğlu Bötke, D.

449

302

Küçük, B.

500

303

Küçük, İ. G.

292

304

Küçükdağ, H. N.

296, 299

305

Kula, O.

550

306

Kurçer, M. A.

237, 238, 239

307

Kurnaz, S.

516

308

Kurt, I.

414, 415, 416, 505

309

Kurt, N.

310

310

Kuşaslan Avcı, D.

224, 291

311

Kuzucuoğlu, M.

578

312

Lazovska, M.

322

313

Macit, R.

261, 321, 371

314

Madjov1, R. E.

503

315

Madjova, C. R.

492, 496

316

Madjova, V. C.

0518, 492, 496, 497, 503, 504, 506, 508

317

Makara Peşin, K.

285

318

Malkoç, İ.

310

319

Mammadov, R.

310

320

Mantar, İ.

350

321

Marakoğlu, K.

423, 424, 670

322

Mateva, N.

451

323

Menkovska, V.

322

324

Meral, G.

286

325

Mercan Başpınar, M.

302

326

Mersin, S.

476

327

Mert, O.

414, 415, 416, 505

328

Mertcan, K.

423, 670

329

Mete, D.

554

330

Mıstık, S.

0642, 438, 439

331

Mrduljaš Đujić, N.

301

332

Mutlu, D. C.

314, 426

333

Mutlu, H.

523

334

Mutlu Demirel, U. D.

557

335

Nashed, N.

472

336

Nikolova, P.

529

337

Nursal, A. F.

516, 566, 594

338

Oğuz, D.

427, 528

339

Oğuzhan, A.

439

484

340

Ok, G.

669

341

Ökmen, B.

460

342

Ökmen, K.

460

343

Olgun Yıldızeli, Ş.

359

344

Önal, Y.

336

345

Onen, F.

540

346

Öner, E.

224

347

Öngel, K.

292, 326, 327, 552, 553, 554

348

Ozal, S. A.

479

349

Özaydın, İ.

260, 268

350

Özçiftci, S.

573

351

Özdemir, G. N.

429

352

Özdemir, H.

484

353

Özdemir, H. D.

636

354

Özdemir, S.

344

355

Özdemir Takak, S.

275

356

Özdinç, S.

352, 396, 513, 525, 604

357

Özdinç Anar, S.

591

358

Özen, T.

525

359

Özerol, B. G.

226

360

Özkan, D.

647

361

Özkan, H.

622

362

Özkan, H.

638

363

Özkan, J.

409

364

Özkan Pehlivanoğlu, E. F.

305, 309, 347

365

Özkaya, H.

285, 478, 626

366

Özlü, E.

264, 266, 267, 269, 270

367

Öztora, S.

677, 579

368

Ozturk, S.

358, 383

369

Öztürk, G. Z.

339, 363

370

Öztürk, Ş.

638

371

Öztürk, Z.

284

372

Öztürkler, U. B.

407

373

Özyürek, Ş. E.

387

374

Pamuk, G.

565, 567

375

Paslı Uysalol, E.

429

376

Pavlic, D. R.

440

377

Pavlova Karovska, M.

322

378

Pehlivan, M.

516

379

Pehlivan, S.

516, 566, 594

380

Pehlivanoglu, C.

557

381

Pekçetin, S.

481

382

Pekşen, Y.

491

383

Petrova, Z. R.

497, 503, 504, 506, 508

384

Pökön, M.

321

385

Polat, Z.

453

386

Popov, B. N.

596, 608, 615

387

Sağ, F.

522, 524

388

Sağcan, H.

326, 327

485

389

Sağıroğlu, G.

247, 249, 251, 524, 533, 535

390

Şahin, E.

670

391

Şahin, E. M.

660

392

Şahin, G.

278

393

Şahin, H. A.

291

394

Şahin, M. O.

410, 485

395

Şahin, M. K.

0643, 278, 491

396

Şahin, Ö. N.

655

397

Şahin, S. N.

537

398

Salar, S.

549

399

Salt, Ö.

471, 548

400

Samanci, V. M.

264, 266, 267, 269, 270, 272

401

Samancı, C.

356

402

Şan, M.

598

403

Saraç, G.

324, 350

404

Sargın, M.

523

405

Sari, İ.

540

406

Sarı, O.

530

407

Sarı, Y. E.

351

408

Sarıoğlu, N.

578

409

Sayhan, M. B.

548, 632

410

Selçuk, E. B.

226

411

Selçuk, H.

568, 570, 575, 591, 607

412

Selçuk Duru, N. H.

422, 580

413

Şen, V.

410, 485

414

Şengören Dikiş, Ö.

460

415

Sengul Samanci, N.

358, 383

416

Şenol, G.

306

417

Şenormancı, G.

280

418

Şenses, E.

672

419

Seremet Kürklü, N.

295, 297, 307

420

Serez, B.

545

421

Sermenli Aydın, N.

568, 570, 571, 575, 591, 607, 611

422

Sever, U.

516

423

Sever Erdem, Z.

392

424

Sezer, Ö.

628, 631, 647, 667, 672

425

Shekerdzhieva Novak, T.

360

426

Şimşek, M.

287, 288

427

Sipahioğlu, N.

306

428

Şirin, Ö.

348

429

Şit, D.

230, 387

430

Solak, S.

514

431

Solmaz, V.

489

432

Sönmez, C. I.

264, 266, 267, 269, 270, 272, 296, 299, 609

433

Soyluol Güleç, S.

602, 606, 610, 612

434

Sözmen, M. K.

565

435

Staykova Pirovska, Y. A.

510

436

Stefanov, J. G.

497, 503, 504, 506, 508

437

Stoyanova, R.

428

486

438

Süleyman, B.

310

439

Süleyman, E.

522

440

Süleyman, Z.

310

441

Şumnu, A.

358, 401, 403

442

Sürmeli, O.

314, 426

443

Süt, N.

533, 572

444

Suvak, Ö.

582

445

Swamy, A.

472

446

Tacheva, V. P.

596, 608, 615

447

Tağtekin Sezer, B.

672

448

Tanrıverdi, E. Ç.

517

449

Tanrıverdi, O.

625

450

Taş, M.

520, 521, 613

451

Taş, N.

436

452

Taştekin, N.

484

453

Taylan, G.

572

454

Taymur, I.

290

455

Tekcan, A.

566, 594

456

Tekin, S.

291

457

Tekiner, A. S.

362

458

Tetik, B. K.

226

459

Tetik, S.

632

460

Tetik, S.

632

461

Todorova, S. A.

596, 608, 615

462

Tok, D.

464

463

Tokgöz, B.

438, 439

464

Toleva Nowak, N. D.

380

465

Topak, A.

290

466

Topal, A.

631

467

Toprak, D.

334, 339, 602, 606, 610, 612, 656, 658, 659, 663, 664

468

Toptaş, M.

466, 477, 563, 595

469

Topuz, S.

328

470

Toşur, T.

565

471

Tuna, F.

448, 480, 484

472

Tuna, H.

0668, 448, 480

473

Tunçer, B.

390

474

Turan, Ç.

290

475

Turan, F. N.

396

476

Turan Sönmez, F.

609

477

Türkoğlu, A. R.

250, 290, 386

478

Türköz, D.

363

479

Türkyılmaz, A.

284

480

Tuz, C.

368

481

Tuzcular Vural, E. Z.

661, 285, 375, 449, 453, 478, 622, 626

482

Tzekov, V.

512

483

Üçüncü, E.

333, 341, 534

484

Uğurel, V.

647

485

Ulger, O.

328

486

Umit, E. G.

293

487

487

Ünalan, D.

438, 439

488

Ünlü, A. K.

487

489

Ünlüoğlu, İ.

305, 309, 347, 351, 619

490

Ünnü, S. Ç.

332

491

Ünver, G.

588

492

Usanma Koban, B.

375

493

Ustabaşıoğlu, F. E.

402

494

Uysal, M. A.

516

495

Uysal, S.

516

496

Uysalol, M.

593, 629

497

Uzman, S.

477

498

Uzun, S.

383

499

Vatansever, M.

357

500

Velet, M.

383

501

Yalcin, A.

328

502

Yalcintas, E.

282

503

Yamak, E.

572

504

Yanık, F.

233, 234

505

Yaprak, B.

628

506

Yarımbaş, S.

314, 426

507

Yaşar Bilge, N. Ş.

617, 618, 619

508

Yavuz, F. K.

516

509

Yavuzlar, H.

516

510

Yayın, E.

261

511

Yekenkurul, D.

252, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 262, 268, 271

512

Yekenkurul, E.

252, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 262, 268, 271

513

Yektaş, Ç.

473

514

Yerebatmaz, N.

530

515

Yiğit, S.

566, 594

516

Yıldırım, A.

507

517

Yıldırım, B.

323, 339

518

Yıldırım, D. İ.

507, 509

519

Yıldırım Topak, N.

283

520

Yıldız, Ş.

287, 288

521

Yıldız, T.

460

522

Yıldız, T.

306

523

Yilmaz, A.

527, 532

524

Yilmaz, A.

557

525

Yılmaz, A.

369, 372, 373, 374, 482, 483, 588

526

Yılmaz, E.

349

527

Yılmaz, F.

414, 415, 416, 505

528

Yılmaz, M. E.

378

529

Yılmaz, S.

513

530

Yılmaz, Ş.

520, 521

531

Yılmaz, T.

261, 371

532

Yılmaz, Z.

348, 363

533

Yılmaztepe, M. A.

377

534

Yolcu, C.

422

535

Yörük, İ.

422

488

536

Yörük, Y.

233, 234

537

Yüce, Y.

620, 621

538

Yüksel, H. H.

579

539

Yuruk Yildirim, Z. N.

557

540

Zekioğlu, A.

0653, 486

541

Zengin, E. B.

658, 659

542

Zengin Alpözgen, A.

541

543

Zeren Öztürk, G.

246, 289, 357, 474

489

