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Aşırı Kilolu ve Obez Olgularda OGTT İçin Cut-off Değer Değişmeli mi: Açlık Kan
Şekeri ≥110 mg/dl mi, Açlık Kan Şekeri ≥ 100 mg/dl mi olmalı?
Giriş: Obezite ve Diyabet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir halk sağlığı
ve klinik yük oluşturmaktadır. Aile hekimliğinde özellikle diyabetin erken ortaya konması
ya da prematür diyabetin tanımlanması koruyucu hekimliğin en önemli öğelerinden biridir.
Amaç: Bu çalışmada obez ve aşırı kilolu olgularda pre-diyabetin erken teşhisinde açlık
kan şekeri değerinin ≥ 100 mg/dl ve ≥ 110 mg/dl alınarak OGTT sonuçlarının
karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Metot: Çalışma kesitsel olarak planlanmış olup kliniğimize başvuran aşırı kilolu-obez
ve AKŞ 100 mg/dl olan olgulara 75 mg OGTT yapılmıştır. Çalışmada 2012 Ocak ve 2014
Aralık tarihleri arasında yapılan OGTT sonuçları analiz edilmiştir. Olgular vücut kitle
indeksine göre aşırı kilolu, obez ve morbid obez olarak üç alt grup şeklinde sınıflandırılmış;
OGTT sonuçları IDF kriterlerine göre: 0. Saat AKŞ 100-125 mg/dl ise bozulmuş açlık
glikozu (BAG); 2. Saat kan şekeri 140-190 mg/dl ise bozulmuş glikoz toleransı (BGT); AKŞ
≥126 mg/dl veya 2. Saat kan şekeri 200 mg/dl ise yeni tanı diyabet olarak belirlenmiştir.
Ayrıca IDF Kriterlerine göre HbA1c (HPCL) %5,7-6,4 ise pre-diyabet, ≥ %6,5 ise yeni tanı
diyabet olarak alınmıştır.
Bulgular: Üç yıllık dönemde toplam 764 olguya OGTT testi uygulanmıştır. Yaş
ortalaması 42,8 ± 12,3; vücut kitle indeksi 36,6± 6,3 kg/m2; sistolik kan basıncı 132±20
mm-Hg, diyastolik kan basıncı 85±13 mm-Hg ve insülin direnci (HOMAIR) ile 4,3±2,9
olarak bulunmuştur. Olguların %82’si kadın , %18’i de erkek bireylerden oluşmuştur.
OGTT sonucuna göre olguların %13,6’sında yeni tanı diyabet ve %63,5’inde ise pre-diyabet
saptanmıştır. Pre-diyabet kendi içinde sınıflandırıldığında %16’sında izole BAG, %2,6 sında
izole BGT, %6,7’sinde ise BAG+BGT tespit edilmiştir. Ayrıca olguların %1’inde reaktif
hipoglisemi gözlenmiştir. AKŞ’ye göre OGTT uygulaması iki gruba ayrıldığında AKŞ’i
100-109 mg/dl arası ile AKŞ 110-125 mg/dl arası olan olgularda yeni tanı diyabet oranı
ikinci grupta daha fazla gözlenmiştir (% 12,2 - %16,1). Her iki grup arasında pre-diyabet
durumu açısından bir fark gözlenmemiştir(%63,6 - %63,2). Gruplar arasında OGTT
sonuçları karşılaştırıldığında izole IFG (%15,7 -16,4), izole IGT ( %3,5 - %1,1), IFG+IGT
(%6,6-%6,8) açısından anlamlı fark izlenmezken normo-glisemik (%14,7 - %3,2) yeni tanı
diyabet (%12,2 - %16,2) ve reaktif hipoglisemi (%1,2 - %0,9) açısından anlamlılık
izlenmiştir (p ˂ 0,001).
Sonuç: Çalışmamızda OGTT uygulanmasında AKŞ değerinin ≥ 110 mg/dL alınması ile
≥ 100 mg/dL alınmasında istatistiksel olarak fark olmaması ve pre-DM ve DM
tanımlamasında ≥ 100 mg/dL alınmasının özellikle obez olgular için klinik pratikte daha
yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Bu konunun daha geniş çaplı ve çok sayıda yeni
çalışmanın yapılması pre-diabet tanısı için önemli katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tıpta Uzmanlık Sınavı, hekim ihtiyacı, uzmanlık eğitimi
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Aile hekimliğinde paradigma değişimi: Hasta güçlendirilmesi
Güçlendirme kelimesinin sözlük anlamı, “güç verme veya otorite kazandırma, bir şeyi
yapabilme yeteneği, yeterliliği ve izin verme”dir. Bireyi güçlendirme fikri ilk kez 1960’larda
Paulo Freire tarafından ortaya atıldı. Güçlendirme terimini Julien Rappaport “insanların
kendi yaşantıları üzerinde söz sahibi olma süreci” olarak tanımlıyor. Faste ve Anderson,
"sağlıkta güçlendirmeyi; hastaya yardım etmek için, hastaların kendi sağlığı ile ilgili verilen
kararlarda daha fazla sorumluluk alması, farkındalığının arttırılması gerekliliği, hastanın
bilgi, beceri ve davranışlarının eğitim süreci ile geliştirilmesi olarak" tanımlamaktadırlar.
WONCA Avrupa Konseyinin 2011 Eylül ayında Varşova'da düzenlediği yıllık toplantıda,
aile hekimliğinin 12. ilkesi olarak “hastanın güçlendirilmesi” maddesi kabul edildi.
Tablo 1. Freire’in bilinç tipleri: 3 basamaklı güçlendirme modeli
Güçlendirme
evreleri

Doğal bilinç

Farkındalık Gerçekleri ve belli
nedenlerin gerçek
değerini anlamak
Duruma
tepki

Büyüsel bilinç
Sunulan gerçekleri
sorgusuz kabul etmek

Düşündüğü ya da
Gerçeklerin üstün seçkin
inandığı şeylerin en iyi bir güç tarafından
olduğu konusunda
kaynaklandığını farz
gerçekleri yorumlamada etmek
özgür olmak

Eyleme etki Kendini gerçeklerin
Kişisel gücün
üzerinde tanımlamak ve değişikliklere etkisi
belirli temel ihtiyaçlar sınırlıdır. Kaderci bir
dışındaki durumlarla
bakış geliştirme olasılığı
baş etmede duyarsız
daha yüksektir
olmak

Kritik bilinç
Mantıksal bir süreç
gerektiren gerçekleri net
bir şekilde anlamak
Gerçekleri veya
problemlerini yönetmede
eylemde bulunacağına
motive olmak
Gerçekleri doğrulamak,
revize etmek ve yeniden
düzenlemek için devam
eden testlere açık olmak

Hastanın güçlendirilmesinin üç tipi ve her birinin 3 basamağı vardır (Tablo 1).
Güçlendirilmiş hastanın özellikleri;
1) Kendi sağlık durumunu ve sağlığı üzerindeki etkiyi anlar,
2) Hekim ile karar verme süreçlerine katılabileceğini hisseder,
3) Tedavisi hakkında bilgilendirilmiş karar alabileceğini hisseder,
4) Sağlık durumlarının yönetimi ile ilgili önemli yaşam tarzı değişikliklerini yapma
gereksinimlerini anlarlar,
5) Sağlıkları ilgili hekimlerine soru sorabilirler ve yüzleşebilirler,
6) Kendi sağlığı ile ilgili sorumluluk üstlenir ve gerektiği zaman sağlığı ile ilgili
araştırma yapar,
7) Aktif olarak bilgiyi araştırır, değerlendirir ve bilgiyi kullanılabilir hale getirirler.
Aile hekimleri bireyin yaşını, kültürünü, sağlık durumunu, aile ve sosyal çevresini,
ihtiyaçlarını, beklentilerini ve o an ne hissettiklerini göz önüne alıp, bütüncül yaklaşımla
güçlendirilmesini sağlayabilirler. Bu süreçte verdikleri eğitim ile hastaların hastalığı
hakkında farkındalığını, sağlığı ile ilgili verilen kararlarda daha fazla etkin rol almalarını ve
hastalıkları hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlayarak, hastaların özgüvenini,
tedaviye uyumunu ve iyilik hallerinin geliştirilip sürdürülmesini sağlayabilirler.
Anahtar kelimeler: Hasta güçlendirilmesi, aile hekimliği, farkındalık
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Bir olgu eşliğinde Aile Hekimliği pratiğinde Anoreksi şikayeti olan hastaya yaklaşımın
gözden geçirilmesi
Giriş: Anoreksi; kelime olarak iştahsızlık anlamına gelmektedir. Akut enfeksiyonlara
eşlik eden kısa süreli iştah azalmalarını bir kenara koyduğumuzda anoreksi; kanser, GİS
hastalıkları, yaşlılık, HIV gibi kronik enfeksiyonlar, nörolojik, endokrin ve psikiyatrik
hastalıkların bir semptomu olarak karşımıza çıkabilir. Genç kadın ve adölesanlarda görülen
iştah azalmaları depresyonun bir yansıması olabilmektedir.
Bu olgu anoreksi semptomunun birinci basamaktaki önemini ve ayırıcı tanıda kanser,
GİS hastalıkları, yaşlılık, HIV gibi kronik enfeksiyonlar, nörolojik, endokrin hastalıklar veya
psikojenik kökenli hastalıklarında düşünülmesi gerektiğini hatırlatmak amacı ile
sunulmuştur.
Olgu Sunumu: 21 yaşında bayan hasta iştahsızlık şikayeti ile polikliniğimize başvurdu.
Son 4 yılda 10 kg vermiş olan hastanın sıvı gıdaları yutmakta güçlük, midede şişkinlik
şikayeti vardı. Hariçte yapılan tetkiklerinde B12 eksikliği tespit edilmiş ve replasman
tedavisi yapılmıştı. Fizik muayene sonrası laboratuvar incelemede anemi mevcuttu.
Gastroenteroloji tarafından yapılan endoskopide herhangi bir patoloji saptanmadı. Psikiyatri
polikliniğine yönlendirilen ve Major depresyon tanısı alan hastanın antidepresan tedavisi
düzenlendi ve kalori hesaplaması yapılarak diyetisyen eşliğinde beslenme önerilerinde
bulunuldu.
Tartışma: Anoreksi; birçok hastalığın semptomu olarak karşımıza çıkabilir. Tanıya
gitmek için en önemli adım uygun ve kapsamlı bir anamnez ve fizik muayenedir. Hastanın
kilosu, fizik yapısı, beslenme tarzı, egzersiz özellikleri sorgulanmalıdır. Daha sonra
laboratuvar çalışmaları ayırıcı tanı için kullanılmaktadır. Öncelikle altta yatan hastalık tedavi
edilir. Diyetisyen eşliğinde beslenme düzenlenir.
Sonuç: Anoreksi şikayeti bir çok hastalığın yansıması olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Birinci basamakta sık karşılaşılan semptomlardan biri olan anoreksinin Aile Hekimi
tarafından bilinmesi ve dikkatlice değerlendirilmesi gereklidir.
Anahtar kelime: Anoreksi; aile hekimliği; depresyon
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2012-2014 Yılları arasında Kilo Vermek için Başvuran Olguların Analizi
Giriş: Obezite günümüzün en önemli toplum sağlığı problemi ve pandemisidir.
Amaç: Obez ve aşırı kilolu olgularda kardiyometabolik risk parametreleri, karaciğer
transaminaz enzimleri ve ürik asit sevilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Metot: 2012-2014 yılları arasında aile hekimliği polikliniğine kilo vermek için başvuran
olguların sosyodemografik ve klinik verilerinin tanımlayıcı ve retrospektif olarak analiz
edilmiştir.
Bulgular: Öncesinde diyabetes mellitus, kronik böbrek ve kalp yetmezliği, koroner arter
hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olmayan 18-80 yas arası toplam 5023
olgunun sosyodemografik ve klinik kayıtlarına ait veriler analiz edilmiştir. Olguların
%17,2’si erkek iken geriye kalan %82,8’i kadın olgulardan oluşmuştur. Çoğunluğu 18-34
(%44,7) ve 35-49 (%36,2) yas arası idi. Vücut kitle indeksi < 25 olguların oranı %9,4 ve ≥
40 olguların oranı ise %16,4 idi. Aktif sigara kullanım sıklığı %19,9 olarak tespit edilmiştir.
HOMAIR ≥ 2,7 olarak alındığında insülin direnci saptanan hastaların oranı %47 olarak
bulunmuştur. Olguların %6,6’sı tiroit replasman tedavisi ve %1,1’i de anti-tiroit ajan
kullandığı saptanmıştır. Sadece tüm olguların %2,3’ünde hiperlipidemi nedeni ile lipit
düşürücü bir ajan kullanmakta idi. Öncesinde hipertansiyon saptanan ve tedavi verilen
hastaların oranı %12,5 olarak belirlenmiştir. Serum TG seviyesine olguların %31,6’si; serum
HDL seviyesine göre %43,5’i kardiyo-metabolik risk altında olduğu gözlenmiştir. ATP-III
kriterlerine göre tüm olguların %51,7’sinde dislipidemi tespit edilmiştir. Serum açlık kan
şekeri düzeyi ≥110 mg/dL alındığında hastaların %11,3’unde hyperglisemi bulunmuştur.
ATP-III kriterlerine göre tüm olguların %51,7’sinde dislipidemi tespit edilmiştir. Kan basıncı
olçumu ≥140/90 mm-Hg kriter alındığında, hastaların %34,7’sinde kan basıncı hipertansif
olarak belirlenmiştir. Karaciğer transaminaz enzimleri seviyesinde göre olguların
%10,7’sinde yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayni şekilde cinsiyet göz önünde bulundurularak
analiz edildiğinde hastaların %12,3’unde hyperuricemia saptanmıştır. Olguların %7,0’ında
subklinik % 1,2’sinde aşikâr hypotroidizm; %2,5’ğunda subklinik ve %0,3’unde aşikâr
hipertroidizm saptanmıştır. subklinik hypotroidizm ile obezite derecesi arasında anlamlı bir
ilişki gözlenmişidir (p=0,021). Öncesinde hipertansif ajan kullanan olguların sadece
%33,4’u normotansif olduğu saptanmıştır. Öncesinde anti-hipertansif ajan kullanmayan ve
hipertansiyon olduğunu bilmeyen olguların %29,8’inde kan basıncı ≥ 140/90 mmHg olarak
ölçülmüştür. Karaciğer transaminaz enzimleri ile obezite derecesi arasında (%2,8 ve % 8,4)
pozitif ilişki gözlenirken (p<0,001); bu ilişki VKI > 30 (%12,0), >35 (%12,3) ya da > 40
(%12,8) olması arasında gözlenmemiştir. Obezite derecesi ile insülin direnci (p<0,001),
hiperglisemi (p<0,001), kan basıncı (p<0,001), lipit bozukluğu (p<0,001) ve hiperürisemi ile
güçlü bir ilişki mevcuttur (p<0,001).
Sonuç: Hipertansif olgularda basıncı kontrolü sağlamada obezite ciddi anlamda negatif
rol oynamakta; öncesinde tanı almamış kişilerde obezite hipertansiyon oluşumunda anlamlı
rol oynamıştır. Subklinik hipotroidizm obezite ve obezite derecesi ile anlamlı olup, ayrıca
öncesinde tiroit replasman tedavisi alan olgularda tedavinin yetersiz kaldığı olguların obez
olgular olması dikkati çekmiştir.
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S-06

Aile hekimleri entellektüel engelli bireylerin sağlık bakımını nasıl destekleyebilir?

Büşra Yurtçu

Giriş: Zeka geriliği, 18 yaşından önce başlayan, ortalamanın altında entelektüel
işlevsellik ve bunun sonucu ortaya çıkan ya da eşlik eden uyum becerilerinde yetersizlikle
belirli ve gelişimsel dönemde ortaya çıkan bir bozukluktur. Zeka; kişinin algılama, yönelim,
hafıza, soyutlama, kavramsallaştırma, neden sonuç bağlantıları kurabilme, gerçeği
değerlendirme, yargılama, düşünebilme, anlatabilme, öğrenme ve uyum amaçları için bu
işlevlerini bütünleştirerek kullanabilme gibi bütün kognitif fonksiyonlarını yansıtır.
Olgu: 9 yaşındaki erkek birey, okul başarısı düşük olduğu gerekçesiyle ailesi tarafından
kliniğimize getirildi. Öyküsünde ilköğretim 3. sınıfa gidiyor olmasına rağmen okuma
yazmayı öğrenemediği, sayı sayamadığı, günleri tarihleri bilmediği öğrenildi.
Sosyoekonomik düzeyi düşük bir ailede, annenin 7. gebeliğinden term dönemde normal
vajinal yolla 3000 gr. doğmuş olan hastanın özgeçmişinde 2 yaşında febril konvülziyon, 3
yaşında hepatit geçirme öyküsü mevcuttu. Soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesi
doğaldı. Nörolojik muayenesi ve derin tendon refleksleri doğaldı, her iki taraf babinski
negatifti, kas gücü normaldi. Herhangi bir sendromik görüntüsü yoktu. Serum tetkikleri
normal olarak değerlendirildi. İşitme taraması ve göz muayenesi normal olarak
değerlendirildi. Metabolik tarama testi sonucu normal olarak geldi. MR’ı normal sınırlarda
değerlendirildi. Psikometrik değerlendirmesinde WECHSLER çocuklar için zeka ölçeği
kullanıldı. Kendi yaş grubu içinde ‘orta mental retardasyon’ zeka düzeyi ile uyumlu
performans sergilediği görüldü. Hasta için özel eğitim desteği sağlanması için girişimlerde
bulunuldu.
Tartışma: Zeka geriliği olan bireydeki belirtiler genellikle düşük IQ’dan çok, uyum
işlevselliğinde yetersizliktir. Uyum işlevselliği, genel yaşam koşulları ile ne derecede başa
çıkabildiğini ve kendisi ile aynı yaşta, aynı sosyokültürel birikimde ve aynı toplumdaki
birine kıyasla bireysel bağımsızlık standartlarını ne derecede karşılayabildiğini ifade
eder.Yardım ve çabalarla kısmi iyileşme sağlanabilir. Bu çocuklar standardize zeka testlerini
yapmada güdüsüz olabilirler. Bu kişilerin akrabalarının çoğunda benzer derecede zeka
geriliği gözlenir. Böyle ailelerdeki annelerin genelde eğitim seviyesi düşüktür. Okul öncesi
fark edilenler ileri zeka geriliği olanlardır. Diğerleri okula başlamadan fark edilmeyebilir.
Çocuklar okula başladıktan sonra zihinsel yetersizlikleri belli olur. Orta ergenlik döneminde
veya erişkinliğin ilk yıllarında fark edilme ortaya çıkar.
Sonuç: Aile hekimlerinin birey merkezli yaklaşımla bireyi ve ailesiyle etkili bir iletişim
sürecine girerek zaman içinde gelişen hekim hasta ilişkisi içinde entelektüel engelli
bireylerin erken dönemde fark ederek konuşma becerilerini erken çocukluk yıllarında
kazanmasını, meslek eğitiminden faydalanarak mesleki beceri kazanmalarına, belirli bir
denetimle kişisel bakımlarını yapmalarını sağlamaya ve ailenin yaşadıkları durumla başa
çıkabilmeleri için gerekli desteği almalarını sağlayabilirler.
Anahtar kelimeler: entelektüel engelli birey, aile hekimi, sağlık bakımı
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Hastanın Şikayeti Kilo Fazlalığı Doktorun Tanısı Renal Hücreli Karsinom …
Giriş: Periyodik sağlık muayenesi; henüz bir şikayeti olmayan sağlıklı kişilerin tarama,
muayene, laboratuvar testleri, danışmanlık ve sağlık eğitimi yoluyla risk faktörlerine göre
biçimlendirilmiş, kanıta dayalı yapılandırılmış, spesifik, etkin, uygulanabilir ve kabul
edilebilir bir izlem programıdır. Bu sayede hastalıklara erken tanı konularak hastanın yaşam
şansı ve kalitesinin artırılması hedeflenir.
Bu olgu aile hekimliği disiplininin en önemli özelliklerinden olan bireye yönelik,
kapsamlı ve bütüncül yaklaşım tarzı ile periyodik sağlık muayenesinin gerekliliğini ve her
hasta ziyaretinin bir fırsat olarak değerlendirilmesini hatırlatmak amacı ile sunulmuştur.
Olgu sunumu: D.Ö. 51 yaşında bayan hasta kilo fazlalığı nedeniyle 3. Basamak Aile
Hekimliği polikliniğine başvurdu. Boy:160cm, vücut ağırlığı: 70kg, BMİ:27 kg/m2olan
hastanın hikaye ve fizik muayenesinde başka ek bulguya rastlanılmadı. Hastada yapılan
tetkiklerinde Hb:10.8 ve idrar tetkik’inde +4 eritrosit ,+2 lökosit saptandı. Hastanın anemisi
araştırılmak üzere batın ultrasonografisi, rektoskopi ve endoskopisi planlandı. Batın
ultrasonografisinde sağ böbrek alt polde yaklaşık 6x4,5cm boyutunda düzgün sınırlı
egzofitik yerleşimli minimal periferik vaskülaritesi izlenen heterojen hipo-hiperekoik alanlar
içeren solid-soliter lezyon (TM, RCC?) izlendi. Üroloji tarafından sağ radikal nefrektomi
yapılan hastanın takibi devam etmektedir.
Tartışma: Günlük pratikte aile hekimliği polikliniğine gelen her hastaya şikayeti olsun
ya da olmasın disiplinimizin ilkeleri doğrultusunda kapsamlı, bütüncül ve biyopsikososyal
yaklaşım uygulanmalıdır. Hastaların her başvurusu bir fırsat kabul edilerek rutin periyodik
sağlık muayenesi yapılmalıdır. Periyodik muayene algoritmasına, hastanın yaş ve cinsiyetine
uygun tetkikleri istenmelidir. Böbrek veya üriner sistem ile ilgili hiçbir yakınması
bulunmayan hasta rutin periyodik muayene ile insidental RCC tanısı konması; Aile
hekimliği disiplininin bütüncül yaklaşımı sayesinde mümkün olmuştur.
Anahtar kelimeler: periyodik sağlık muayenesi, bütüncül yaklaşım, hematüri
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DSM 5, cinsel işlev bozukluğu tanılarında neleri değiştirdi?
Cinsel işlev bozuklukları, ICD-9-CM (1978), DSM–3 (1980), DSM–3R (1987), ICD–10 (1992),
DSM–4 (1994), ICPC–2 (2000), DSM–5 (2013) gibi farklı sınıflandırma sistemleri içerisinde
tanımlanmıştır. Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatiksel el kitabı (The Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders-DSM) Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından ilk defa 1952' de
yayımlanmıştır. Son baskısı 18 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanan DSM–5' tir.
DSM-5 e göre cinsel işlev bozuklukların sınıflandırılmasına genel olarak baktığımızda, 4 yeni
cinsel işlev bozukluğunun tanımlandığı, 1 bozukluğun (Cinsel Tiksinti Bozukluğu) tamamen
çıkarıldığı ve toplam 10 cinsel bozukluğun kaldırılarak yeni tanımlanan bozukluk kapsamına alındığı
görülmektedir. Bu değişiklikler esas olarak üç nedenden kaynaklanmaktadır.
1. Günümüzde kanıta dayalı tıbbın benimsenmesi sonucunda tanımların daha niceliksel olmasını
sağlamak gösterilebilir. Örneğin birçok cinsel işlev bozukluğunun tanısının konması için "6 ay gibi
belirli bir sürenin geçmiş olması" ya da erken boşalma tanısı koymak için “cinsel birleşmenin ilk 1
dakikası içerisinde boşalmış olma” gibi daha niceliksel ölçekler ve ölçütler getirildiğini görüyoruz.
DSM–5’te nesnel ölçütlerin getirilmesi tanı koymayı kolaylaştırsa da erken boşalma örneğinde olduğu
gibi boşalmanın cinsel birleşmenin 1 ile 2 dakika arasında olması 1 dakika sınırının getirilmesi ile tanı
dışında kalabilmektedir. Bu da daha hafif bozuklukların tanısını koymayı zorlaştırmaktadır.
2. Aile hekimliği, jinekoloji, psikiyatri ve üroloji gibi tıp disiplinleri arasında ortak bir dil yaratma
arayışı gösterilebilir. Örneğin, vajinismus ve kadınlarda disparoni tanılarının kaldırılması ve yerine
"kadın genital-pelvik ağrı/birleşme bozukluğu" gibi yeni bir tanımın getirilmesi.
3. Toplumsal yaşantının değişmesi, teknolojinin ilerlemesi, cinsel konularda daha fazla bilimsel
çalışma ve ampirik deneylerin yapılması yeni tanıları beraberinde getirmiştir. Örneğin; DSM – 4’te
hiperseksüel bozukluk, "başka türlü adlandırılamayan cinsel işlev bozukluğu" adı altında
tanımlanmaktaydı. Son yıllarda internetin yaygınlaşması ve teknolojik gelişmeler bireylerin cinsel
hazza ve doyuma daha kolay ulaşmalarını sağlamıştır (Online pornografi, siberseks, mastürbasyon,
telefon seksi vb).
DSM–5'e eklenen yeni cinsel işlev bozuklukları:
• Hiperseksüel bozukluk
• Kadınlarda cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu
• Genitopelvik ağrı/birleşme bozukluğu
• Genel tıbbi duruma bağlı cinsel işlev bozukluğu
DSM–5'ten çıkarılan cinsel işlev bozukluğu:
• Cinsel tiksinti bozukluğu
DSM–5'te başka bir tanı kapsamında yer alan cinsel işlev bozuklukları:
• Kadınlarda cinsel uyarılma bozukluğu
• Disparoni (genel bir tıbbi duruma bağlı olmayan)
• Vajinismus (genel bir tıbbi duruma bağlı olmayan)
• Kadınlarda genel tıbbi bir duruma bağlı hipoaktif cinsel istek bozukluğu
• Erkeklerde genel tıbbi bir duruma bağlı hipoaktif cinsel istek bozukluğu
• Genel tıbbi bir duruma bağlı erektil bozukluk
• Kadınlarda genel tıbbi bir duruma bağlı disparoni
• Erkeklerde genel tıbbi bir duruma bağlı disparoni
• Kadınlarda genel tıbbi bir duruma bağlı diğer cinsel işlev bozukluğu
• Erkeklerde genel tıbbi bir duruma bağlı diğer cinsel işlev bozukluğu
DSM-5' te yer alacak ve eskiden de var olan cinsel işlev bozuklukları
• Hipoaktif cinsel istek bozukluğu (erkeklerde)
• Erektil bozukluk
• Kadın orgazm bozukluğu
• Erkek orgazm bozukluğu
• Erken boşalma
• Başka türlü adlandırılamayan cinsel işlev bozukluğu
Ortak dil yaratma arayışı DSM–5 ve ICD–10 arasında çoğunlukla sağlanmıştır. Benzer şekilde
yapılan çalışmalar sonrasında DSM–5 ile 2017 de çıkması planlanan ICD–11 arasında da daha fazla
ortak dil yaratılmış olacaktır.
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II Ve III Öğrencilerinin
Probleme Dayalı Öğrenime Karşı Tutumları
Giriş: Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), karmaşık ve gerçek hayat problemlerini ortaya koyar ve
öğrencinin çözüme giderken hem analiz, hem de sentez yeteneğini kullanmasını sağlar. Çözüme
giderken belirlenen yolları öğrenci kendisi belirler ve kavram haritaları çıkararak öğrenmeyi sağlar.
Probleme dayalı öğrenme problemi tanıma ve çözüm için bireylerin hem zihin hem de beceri
yönünden aktif katılımlarını gerektiren, deneyime dayanan öğrenmeyi temsil eder. Bu çalışmada tıp
fakültesinde uygulanan PDÖ oturumlarına karşı öğrencilerin tutumlarını değerlendirmek
amaçlanmıştır.
Metot: Tanımlayıcı desendeki çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem II ve Dönem III öğrencilerine PDÖ oturumlarından hemen sonra probleme dayalı öğrenime
karşı tutum ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya 98 öğrenci katıldı. PDÖ Tutum Ölçeği (38 maddelik test) güvenirlik
katsayısı (co-efficient alfa)=0.777 idi. PDÖ tutum ölçeğinde Dönem III öğrencilerinin grup çalışması
alt grup puan ortalaması Dönem II öğrencilerinden anlamlı daha yüksekti (p>0,05), diğer alt grup
puanları arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0,05).
Sonuç: Öğrenciler PDÖ oturumlarına yönelik eğitim programlarına karşı olumlu tutumlar içinde
oldukları gözlenmektedir. Dönem III öğrencileri grup çalışmasını dönem II öğrencilerine göre daha
çok benimsemişlerdir. Grup çalışmasının benimsenmesinde daha fazla sayıda PDÖ oturum deneyimi
yaşamak önemli olabilir. Bu çalışmanın yapıldığı tıp fakültesinde sınırlı sayıda PDÖ oturumları
düzenlendiğinden, tümüyle PDÖ ye karşı tutumlarının olumlu olduğundan bahsetmek hatalı olacaktır.

Aşırı Kilolu ve Obez Olgularda Vitamin B12 ve Vitamin D Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Giriş: Vitamin B12 ve Vitamin D eksikliği aşırı kilolu bireylerde artmış vücut yağ kitlesi (VKİ) ve
yanlış beslenmeye bağlı olarak obezite ile ilişkili olup yaygın bir toplum sağlığı problemi haline
gelmiştir. Bu çalışmada aşırı kilolu bireylerde vücut kitle indeksi, vitamin B12 ve Vitamin D ilişkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Metot: Retrospektif olarak 2012-2013 arasında aile hekimliği obezite polikliniğine kilo vermek
için başvuran kadın ve erkek olgular alınmıştır. Serum Vitamin B12 (B12 ˂ 200 pg/mL; B12: 200-350
pg/mL; B12 ≥350 pg/mL); ve Vitamin D seviyeleri durumuna göre (VitD˂20 ng/mL, VitD≥20 ng/mL);
vücut kitle indeksi, obezite derecesi, bel ve kalça çevresi, bel-kalça oranı ve biyoelektrik empedans
vücut yağ analizi (viseral ve total yağ oranı) arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.
Bulgular: Vitamin B12 durumuna göre %12,2 olguda yeterli, %35,6 olguda yetersiz, %26,1
olguda Vitamin B12 eksikliği gözlenmiştir. Ortalama Vitamin B12 ve Vitamin D seviyesi sırasıyla
256,7±18 pg/mL ve 10,1±6,5 ng/mL olarak tespit edilmiştir. Olguların sadece %8,4’ünde Vitamin D
seviyesi 20 ng/mL’nin üzerinde saptanmıştır. Vitamin D durumuna göre olguların antropemetrik
ölçümleri, vücut yağ kompozisyonu değerleri karşılaştırıldığında sadece VKİ (p=0,033) ve kalça
çevresi (p=0,041) istatistiksel olarak anlamlılık gösterirken diğerlerinde bu anlamlılık rastlanmamıştır.
Obezite derecesi (non-obez, obez, morbid obez) Vitamin B12 durumuna göre incelendiğinde morbid
obez oranı Vitamin B12 seviyesi yeterli olan grupta daha az izlenirken (%14,6) ,Vitamin B12 seviyesi
eksik (%39,9) ve yetersiz (45,5) olan grupta daha fazla izlenmiştir (p=0,010). Vitamin D durumuna
göre ise morbid obez oranı vitamin D seviyesi ≥ 20 ng/mL olan grupta %5,4 iken 20 ng/mL’nin altında
olan grupta %94,6 ng/mL olarak saptanmıştır (p= 0,026).
Sonuç: Çalışmamızda saptanan veriler ışığında VKİ yüksekliğinin ve obezite varlığının Vitamin
B12 ve Vitamin D seviyesindeki düşüklükle paralellik gösterdiği ortadadır. Bu iki vitamin eksikliğinin
metabolizma üzerindeki etkileri de göz önüne alındığında obezite ve Vit B12 –Vit D eksikliğinin bir
kısır döngü göstermesi beklenir. Bunun nedensel ilintisini irdelemek ve eksik parametre replasmanının
obezite tedavisindeki katkısını göstermek bir sonraki araştırma konusu olması gerektiğini
düşünüyoruz.
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Aile Hekimliği Uzmanlığının Bugünü
İsminin birinci basamak temel sağlık hizmetlerine verileceğinden habersiz ülkemizdeki
serüveni 1983 yılında çıkarılan Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde tıpta bir uzmanlık disiplini
olarak tanımlanarak başlayan aile hekimliği, 1985 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’deki
eğitim ve araştırma hastanelerine kabul edilen ilk asistanlarıyla uzmanlık eğitimine
başlamıştır. 1990 yılında Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin kurulması ve
1993’te alınan YÖK kararı sonrası ilk aktif Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın Trakya
Üniversitesi’nde açılmasıyla üniversiteler de araştırma görevlisi yetiştirmeye başlamış ve
2015 yılı itibariyle 52 üniversite anabilim dalı ve 30 eğitim ve araştırma hastanesinde asistan
eğitimi devam etmektedir.
2004 yılında çıkarılan 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu ve 2005 yılında Düzce ilinde
başlatılan pilot aile hekimliği uygulamasıyla ülkemizin birinci basamak sağlık sistemi aile
hekimliği merkezli olmuş ve halen tüm ülke genelindeki toplam 6756 aile sağlığı
merkezinde 21175 aile hekimi , hekim başına ortalama 3562 nüfusun ilk tıbbi temas noktası
olarak sağlık hizmeti sunumuna devam etmektedir. Aile sağlığı merkezlerinde ağırlıklı
olarak pratisyen hekimler ve daha az sayıda aile hekimliği uzmanları yer almaktadır.
Birinci basamak yönelimli bir uzmanlık dalı olan aile hekimliği için son yıllarda Tıpta
Uzmanlık Sınavları’nda üniversiteler tarafından belirlenen sayıda açılan kadroların yanı sıra
Sağlık Bakanlığı adına açılan kadrolar ve uzaktan eğitimlerle aile hekimliği uzmanlarının
yakın gelecekte sayılarının arttırılması hedeflenmektedir. Aile hekimliğinin uzmanlık eğitimi
üç yıldır. Bu süre içinde kazanılan bilgi ve deneyimin ve elde edilen aile hekimliği
kimliğinin başka tür bir eğitimle kazanılması olası değildir.
Sayıları az olmasına rağmen yıllardır yaptıkları uygulamalarla toplum içinde saygın bir
aile hekimliği imajı oluşturan aile hekimliği uzmanlarına yönelik pozitif maaş farkının ve ilk
yerleştirmelerde “koşullu öncelik” gibi bir takım özendirici uygulamaların yapılmasına
rağmen halen aile hekimliği uzmanlarının yerleştirmelerde “her koşulda yerleşme önceliği
hakkı” bulunmamaktadır. Uzman hekimlerin sağlık uygulama tebliğleri ile reçete ettikleri
bazı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmemesi, özel sağlık kuruluşlarında
aile hekimliği uzmanlarının ürettiği hizmetin ödeyici kurum tarafından karşılanmaması gibi
bazı uygulamalar aile hekimliği uzmanlarının mağdur olmasının önüne geçememektedir.
Ülkemizdeki aile hekimliği uygulaması ile aile hekimliği uzmanlık dalı
özdeşleştirilmemelidir. Aile hekimliği ayrı bir uzmanlık alanı, ayrı bir tıp disiplinidir.
Uygulama; yönetmeliklerle belirlenen ve değişebilen bir durum, uzmanlık dalı ise evrensel
gerçekleri olan pozitif bir bilimdir. Sağlık hizmet sunumunda kalitenin artırılmasında
mihenk taşı şüphesiz birinci basamaktır. Tıpta uygulamada kalitenin güvencesi ise özgün
uzmanlık eğitimidir. Ülkenin temel sağlık hizmetlerinde yer alacak hekimlerin de bu
disiplinin kendine özgü uzmanlık eğitimini alması beklenir. Bunun dışındaki uzaktan ve
hızlandırılmış eğitimler mesleksel gelişimi sağlayan etkinlikler olarak adlandırılır.
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P-08

Kilo Vermek için Başvuran Obez ve Aşırı Kilolu Kadın Olguların Sosyodemografik
Özellikleri

Cemil Işık Sönmez

Giriş: Obezite günümüzde ciddi bir toplum sağlığı problemidir. Obezitenin oluşumu
multifaktoriyel olup bireyin sosyodemografik özellikleri, yanlış beslenme ve sedanter yaşamı ana
faktörleri oluşturmaktadır. Bu çalışmada polikliniğimize kilo vermek için başvuran obez ve aşırı kilolu
kadın olguların sosyodemografik özelliklerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Metot: Tanımlayıcı ve retrospektif bir çalışma olup olguların antropometrik ölçümleri ve
sosyodemografik özellikleri hasta kayıtlarından geriye dönük olarak çıkarılmış ve deskriptif analiz
yapılmıştır. 2010-2014 yıllarına ait son 5 yıllık kayıtlar incelenmiştir. Antropometrik ölçüm olarak
vücut kitle indeksi, bel ve kalça çevresi ölçülmüştür. Sosyodemografik özellikler yaş, eğitim seviyesi,
sigara durumu, mens durumu, tıbbi durumu, doğum bilgisi ve bebek doğum ağırlığı olarak
tanımlanmıştır.
Bulgular: Toplam olarak 4265 kadın olgu alınmıştır. Yaş ortalaması 37,6±13,1 (12-81). Olguların
%72,5’i 19-49 yaş aralığında idi. Olgular arasında aktif sigara kullanımı %17,7 olarak tespit edilmiştir.
Eğitim seviyesi çoğunlukla ortaöğrenim idi (%51,6). Başvuranların %25,6’sı menapoz, %4,3’ü
perimenapoz, % 52,2’sinde mens durumu regüler, % 17,8’inde ise mens durumu irregüler olarak
saptanmıştır. Ortalama menapoz yaşı 46,2 (24-56). Tüm menapoz olguları içerisinde olguların %12,4’ü
prematür menapoz olarak belirlenmiştir. Tıbbi öyküleri incelendiğinde olguların %17,6’sınde
hipertansiyon, %3,4’ünde hiperlipidemi, %7,5’inde diyabetes mellitus ve %6,5’inde hipotroidi
saptanmıştır. Ortalama vücut kitle indeksi, bel çevresi ve bel-kalça oranı 35,2 ± 6,4 kg/m2, 102,4±11,8
cm ve 0,85 ± 0,1 bulundu. Vücut kitle indeksine göre olguların %20,2’si morbid obez ve %22,1’i aşırı
kilolu idi. Bel-kalça oranına göre olguların %42’si yüksek kardiyometabolik risk (BKO>0, 85) taşıdığı
gözlenmiştir.
Sonuç: Obezite polikliniğimize başvuran hastaların yaş ortalaması bakıldığında, toplumun giderek
daha genç yaşta obeziteden etkilendiğini görebiliyoruz. Yine obezitenin beraberinde getirdiği
metabolik, kardiyopulmoner ve diğer sağlık sorunlarının yaş ortalamasıyla beraber alt rakamlara
inmesi obezitenin ne denli ciddi bir toplum sağlığı sorunu olduğunu tekrar vurgulamaktadır.
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Vaka Sunumu - Eritema Nodozum
Giriş: Eritema Nodozum (EN) nadir görülen, genellikle alt ekstremitelerde lokalize, ısı artışı,
kızarıklık, ağrılı ve endüre noduler lezyonlarla karakterize, subkutan dokunun enflamatuar bir lezyonu
ve septal pannikülitin en sık görülen tipidir. Bu çalışmada öksürük şikayetiyle başvuran sistemik
bulgularla ayrıntılı değerlendirilmesi sonucu tanısı konulan bir poststreptokoksik EN vakası sunuldu.
Olgu: 47 yaşında kadın hasta iki aydır devam eden öksürük yakınması ile tarafımıza başvurdu. 3
gün önce sağ ayak bileğinde kızarıklık ve ağrı başladığı 1 yıldan uzun süredir de ara ara olan kanlı
ishal şikayetlerinin bulunduğu öğrenildi. Fizik muayenede tonsiller hipertrofik, bilateral solunum
sesleri kaba yer yer ronküsler saptandı, sağ ayak bileğinde artrit ve bilateral tibia ön ve arka yüzlerde
ağrılı, kızarık nodüler lezyonlar görülerek ön planda EN ile uyumlu olduğu düşünüldü. Laboratuar
incelemelerinde; eritrosit sedimentasyon hızı 28 mm/saat, CRP 19.7 mg/l (N: 0-5 mg/l), antistreptolizin O (ASO) 600 IU/ml (N: <200) saptandı. Boğaz kültüründe üreme olmadı, akciğer grafisi,
idrar incelemesi, tam kan sayımı ve periferik kan yayması, kan biyokimyası normaldi. ANA ve anti-DS
DNA testi negatif, Hepatit, CMV ve EBV markerları negatif saptandı. Eş zamanlı olgunun dermatoloji,
göğüs hastalıkları ve gastroenteroloji ile konsülte edilmesi sonrası yapılan tetkiklerinde, lezyonel
biopsi ile patolojik tanısı EN kondu, artriti de olan hasta kollajen doku hastalıkları yönünden incelendi
tüm sebepler dışlandı. Akciğer semptomları nedeniyle, Tbc ve sarkoidoz yönünden ayrıntılı araştırılan,
tanıya yönelik toraks CT dahil tüm tetkiklerinde özellik görülmeyen, İBH açısından yapılan
kolonoskopisi normal olan hastada herhangi bir malignite bulgusuna da rastlanmadı.
Semptomatolojisine yönelik olası tüm nedenler dışlandıktan sonra enfeksiyon markerlerı ve ASO
titresi yüksekliği saptanarak poststreptokoksik EN tanısı konan hastaya semptomatik tedavi ve
antibiyoterapi başlandı. Deri lezyonları ülsere olmadan, skar bırakmadan 12 günde iyileşti, hastanın
tüm akut bulguları geriledi.
Sonuç: Eritema nodozum iyi seyirli ilerleyip kendisini sınırlayabilen bir hastalık olmakla beraber
pek çok ciddi hastalığa da sekonder gelişebileceği için etiyolojisinin bulunarak tedavi edilmesi
gerekmektedir. Rastlantısal EN un pekçok hastalıkla ilişkili olabileceği akılda tutulmalı ve ayırıcı
tanısı dikkatlice yapılmalıdır.
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Cinsel sağlık, aile hekimlerini neden ilgilendiriyor?
Epidemiyolojik çalışmalar, cinsel işlev bozukluklarının yaşam boyu prevalansının %30-50
arasında değiştiğini, genel olarak kadınlarda daha sık ortaya çıktığını, en sık rastlanan cinsel işlev
bozukluğunun kadınlarda cinsel istek azlığı, erkeklerde ise erken boşalma olduğunu ortaya
koymaktadır. Cinsel işlev bozukluğu yüksek prevalansa sahip olmasına rağmen aile hekimlerinin üçte
biri cinsel öykü almaktadır. Aile hekimlerinin cinsel öykü almama nedenleri olarak sıkılganlık, bilgi
yetersizliği, cinsel öykünün hasta yakınması ile ilgili olamayacağı inancı ve zaman sıkıntısı
gösterilmektedir. Hastanın bu paylaşımda bulunması için hekimin rahat olması ve cinselliğin insanın
biyopsikososyal yönünün bir parçası olduğunu hastaya hissettirmesi gerekir. Hekim cinsellik hakkında
rahat konuşmalı, hasta ile ortak dil yaratmalı, hastaya güven vermeli, hastadan gerekli bilgiyi alıp
sorunu tanımlamalıdır.
Aile hekimlerinin cinsel öykü alma sürecinde dikkat etmesi gereken durumlar;
1. Problemin ne kadar süredir var olduğu,
2. Hastanın problemi nasıl tanımladığı,
3. Problemin zaman, yer, partner vb. durumlar ile ilişkisi,
4. Çiftlerin herhangi birinde var olan hastalık, kaza ve operasyon öyküsü,
5. Sürekli kullanılan ilaçların(antideprasan, antihipertansif vb.) olup olmadığı,
6. Eşler arası ilişki/iletişim sorunu olup olmadığı,
7. Açıklanmayan öfke, kaygı ya da suçluluk hislerinin olup olmadığı,
8. Eşlerden herhangi birinde cinsel ilişkiden hoşlanmama durumunun olup olmadığı
sorgulanmalıdır.
Aile hekimliği disiplinin sağlık sisteminde ilk tıbbi temas noktasını oluşturması, tüm başvurulara
açık ve sınırsız sağlık hizmeti sunması tüm sağlık sorunları ile ilgilenmesi beraberinde cinsel
sorunlarla da ilgilenmesi zorunluluğunu getirmektedir. Etiyolojinin organik ya da psikolojik olması ve
birçok hastalık ile kesişim kümesi olması ise cinsel sorunların çözümünde aile hekimliği disiplinin
temel yeterliliklerinden bütüncül yaklaşımı gerektirmektedir. Aile hekimleri, sahip oldukları birinci
basamak klinik becerileri ve cinsel sorunların biyopsikososyal temelli olmallısı nedeniyle cinsel
sorunları tanıyabilir ve çözüm sunabilirler.

Gebede asemptomatik bakteriüri: Olgu sunumu
Gebelikte; üriner sistem hacim artışı, trofoblast tarafından salgılanan hormonlar, üriner staz, idrar
içeriği (glikoz, aminoasitler ve hormon atıklarından zengin), bakterilerin çoğalmasına uygun zemin,
gebelikte üreteral peristaltizmde azalma, üreter ve renal pelvis dilatasyonu, mesane tonusunda azalma
direkt ve indirekt fizyolojik değişiklikler olur. Bu dönemde asemptomatik üriner kolonizasyonla
karşılaşma sıklığı artar. İlerleyen haftalarda büyüyen uterusun obstrüksiyonu, piyelonefrit gibi ciddi
komplikasyonlara neden olabilir. Asemptomatik bakteriüri, semptom olmaksızın ardışık iki kez alınan
orta akım idrarında ≥105 koloni/ml ‘de tek bir patojen bakteri üremesidir. Gebelikte üriner enfeksiyona
bağlı morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla birinci basamakta tanı, tedavi ve korumanın
gerekliliği olgu ışığında incelecektir.
Olgu: Yirmi beş yaşında, gravida iki, parite sıfır, abortus bir, yaşayan bebek sıfır ve son adet
tarihiyle uyumlu, canlı, otuz dört haftalık gebeliği mevcut. Gebelik olağan kontrollerinde şikayeti yok
iken yapılan idrar kültüründe Escherichia coli 400000 CFU/ml olarak bulundu. Özgeçmişinde yirmi
yıl önce tonsillektomi öyküsü mevcut. Sigara/alkol kullanımı yok. Gebelik süresince idrar yolu
enfeksiyonu ya da yüksek ateş öyküsü yok. Fizik muayenede vital bulgular stabil ve başka özellik yok.
Wbc: 10200/µL Hgb 9.2 g/dL Plt: 132000/µL Tam İdrar Tetkiki: Berrak, sarı Ph :7 Dansite : 1,012
Nitrit: + lökosit esteraz: +++ Leu/dL lökosit :20 p/HPF (per high power field) Bakteri : +++ p/HPF
İkinci kez alınan idrar kültüründe 400000 CFU/ml E.coli üremesi mevcut. Çalışılan antibiyogramda
ampicilin, gentamicin, amoklavine duyarlılık tespit edildi. Bir hafta süreyle amoklavin tedavisi verildi.
Sonuç: Maliyet etkin şekilde kaynakların yönetimini gerçekleştiren aile hekimleri, risk analizi
içinde gebelikte asemptomatik bakteriürinin olası sonuçlarının hem gebe hem de fetüs ve doğacak
bebek için yüksek olmasından dolayı 16. haftada idrar kültürü yapılmasını ve yüksek riskli gebelerin
asemptomatik bakteriüri açısından daha sık izlenmesini sağlayarak maternal ve fetal morbidite ve
mortalitenin azaltılmasını sağlayacaklardır.
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Spesifik Olmayan Semptomlar: Bir Paratiroid Adenom Olgusu
Giriş: Primer Hiperparatiroidi (Paratiroid Adenomu), paratiroid bezlerin bir veya birkaçının
büyüyerek fazla çalışmasıdır. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha sık görülür. Amerika Birleşik
Devletleri’nde hastalığın görülme sıklığı 100.000 kişide 28’dir. Paratiroid bezden fazla salgılanan
paratiroid hormonu kemikten kalsiyum çözülmesini artırarak, kemik erimesine ve kemik kırıklarına
neden olur. Ayrıca tekrarlayan böbrek taşları, bulantı, iştahsızlık, ülser, kabızlık, kaslarda güçsüzlük ve
QT aralığında azalma ve sol ventrikül hipertrofisi gibi pek çok sistemi ilgilendiren semptomlara neden
olabilir.
Olgu: 56 yaşında kadın hasta, 3 aydır halsizlik, yorgunluk, terleme, çarpıntı, bulantı şikayetleriyle
aile hekimliği polikliniğine müracaat etti. Artık günlük işlerini dahi yapamayacak duruma geldiğini
ifade eden hastanın yapılan fizik muayenesinde mukozalar soluk, tiroid diffüz palpable ve nabız 59/dk
(bradikardik) idi. Diğer sistem muayeneleri doğal olan hastaya anemi ön tanısı konularak kan tetkikleri
istendi. Laboratuvar değerlerinden Trigliserid: 303 mg/dl, total kolestrol: 203 mg/dl ve kalsiyum: 10.6
mg/dl yüksek olması dışında diğer tetkikleri normaldi. Hasta kalsiyum yüksekliği nedeniyle
endokrinoloji bölümüne sevk edildi. Hastanın yapılan Ultrasonografisinde toksik olmayan
multinodüler guatr ve paratiroid adenomu saptanarak bilateral total tiroidektomi ve paratiroid adenom
eksizyonu yapıldı. Hastaya 150 mcg levotiroksin sodyum başlandı ve 1 ay sonra kontrol önerildi.
Tartışma: Aile hekimliğine hastalar çoğu zaman spesifik olmayan yakınmalarla gelir. Aile
hekimliğinde birçok semptomu ayrıştırıp spesifik neden bulmak çoğu zaman olanaksızdır. Başka bir ön
tanıyla hastadan istenilen tetkiklerde farklı bir sonuca ulaşılabilmektedir. Olgumuzda olduğu gibi
hastayı bir bütün olarak değerlendirip gerekli bölüme sevk edip tedavisini düzenletebilmek aile
hekimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

Steroide Bağlı Perioral Dermatit: Olgu Sunumu
Giriş: Diaper dermatiti perineal bölgenin nemli ve sürtünmeye müsait olması nedeniyle sık
görülen ağrılı, kaşıntılı lezyonlardır. En sık 9- 12. aylar civarında ortaya çıkar. Tedavisinde topikal
analjeziklerin kullanılması ve sık sık bezin değiştirilmesi yeterlidir. Steroidin lokal kullanımında
emilim hızı özellikle dermatit olan bölgelerde 2-10 kata kadar artabilmektedir. Diaper dermatit
tedavisinde steroidlerin yeri olmamasına rağmen sık olarak kullanılmaktadır. Lokal kullanımda deride
atrofi, strialar, hipotalamo hipofizer aks da baskılanma ve büyüme geriliği gibi ciddi yan etkiler
gözlenebilmektedir.
Olgu: 14 aylık kız bebek, ağız etrafındaki yaralar nedeniyle aile hekimliği polikliniğine getirildi.
Yapılan fizik muayenesinde; vücut ağırlığı 13.500 g (>97. persentil), boy 80 cm (75-90 persentil), baş
çevresi 47 cm (50-75 persentil) idi. Tüm sistem muayeneleri normal olan hastanın özellikle alt dudak
etrafında perioral dermatiti mevcut idi. Ağız içi kontrol edildiğinde, 4 azı dişin birden çıktığı görüldü
ve lezyonlar diş çıkarmasına bağlandı. Hastaya parasetamol ile calgel® jel reçete edilerek gönderildi.
Yaklaşık 5 gün sonra ağız etrafında ki yaraları daha da artınca tekrar getirilen çocuğun anamnezi
derinleştirildiğinde, annenin 2 aydır pişikleri için (Mometazon furoat) steroid pomad 4-6 kez/gün
kullandığı öğrenildi. İlk kez doktor kontrolünde başlanan ilacın ne zaman kesilmesi gerektiğini
bilmeyen annenin uzun süredir kullandığı ilaç kesilerek yerine Hamamelis Virginiana distilatı içeren
pomad önerildi ve 2 gün sonra kontrole çağırıldı. Kontrole geldiğinde perioral lezyonların azaldığı ve
yeryer geçtiği görüldü.
Sonuç: Olgumuzdan da anlaşılacağı üzere polikliniğimize müracaat eden tüm hastaların
anamnezlerinin dikkatli şekilde alınması ve önerdiğimiz tüm ilaçların nasıl ve ne kadar süre
kullanılması gerektiği hakkında detaylı bilgilendirme yapılması gerektiği kanaatindeyiz.
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Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne Başvuran
Kadınların Sosyodemografik Özellikleri

Ayça Çetinbaş

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler
Merkezi’ne başvuran infertil kadınların sosyodemografik özelliklerini araştırmak ve infertilite tedavi
sürecinde yardımcı olabilecek veri ve sonuçlara ulaşmak amaçlanmaktadır.
Yöntem: Bu araştırma, Trakya Üniversitesi Hastanesi Üremeye Yardımcı Teknikler Merkezi’ne
01 Mayıs 2014 ile 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üzerindeki infertilite tanılı
gönüllü kadın hastaların sosyodemografik özelliklerinin araştırılması amacıyla prospektif, kesitsel,
tanımlayıcı desende tasarlandı. Çalışmamıza katılmayı kabul eden 119 infertilite tanılı kadın hasta, bu
çalışmanın örneklemini oluşturdu.
Bulgular: Katılımcıların yaşları ortalama 31,74±5,49 yıl (en düşük 21, en yüksek 45 yıl) olarak
bulundu. Katılımcıların öğrenim durumlarına bakıldığında, okuryazar-okuryazar olmayan 5 (%4,2),
ilkokul mezunu olan 29 (%24,4), ortaokul mezunu olan 10 (%8,4), lise mezunu olan 37 (%31,1), ön
lisans mezunu olan 15 (%12,6) ve lisans mezunu olan 20 (%16,8), yüksek lisans yapan 3 (%2,5) kişi
idi. Katılımcıların yaşadıkları yer incelendiğinde; 32 (%26,9) kişi kırsalda, 81 (%68,1) kişi şehirde,
6(%5) kişi de büyükşehirde yaşamakta idi. Katılımcıların aile biçimleri incelendiğinde; 96 (%80,7) kişi
çekirdek aile, 20 (%16,8) kişi eşinin ailesi ile birlikte, 3 (%2,5) kişi kendi ailesi ile birlikte yaşamakta
idi. Çalışan katılımcıların 26’sı (%21,6) işçi, 7’si (%5,9) öğretmen, 2’si (%1,7) memur, 8’i (%6,7)
sağlık çalışanı, 1’i (0,8) muhasebeci, 1’i de (%0,8) serbest meslek mensubu idi.
Katılımcıların ortalama evlilik yaşları 25,34±5,7 idi (en düşük 18, en yüksek 43). Aylık gelir
düzeyleri katılımcıların 44’ünde (%37) 1000 TL ve altı, 59’unda (%49,6) 1000-3000 TL, 13’ünde
(%10,9) 3000-5000 TL, 3’ünde (%2,5) 5000 TL ve üzeri şeklinde dağılmaktaydı. 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 infertilite etiyolojisi
incelendiğinde; katılımcıların 67’sinin (%56,3) infertilite sebebinin bilinmediği, 52’sinin (%43,7)
infertilite sebebinin bilinmekte olduğu saptandı. İnfertilite etiyolojisi bilinen katılımcıların infertilite
nedenleri incelendiğinde; 15 kişide (%12,6) kadın faktörü, 31 kişide (%26,1) erkek faktörü, 6 kişide
hem kadın hem de erkek faktörü nedenli infertilite mevcut idi. Katılımcıların 82’sinin (%68,9) eşinde
infertilite tanısının mevcut olmadığı, 37’sinin (%31,1) eşinde infertilite tanısının mevcut olduğu
saptandı. Düzenli adet gören katılımcıların %80,7’sinin (96 kişi) %92,7’sinin (89 kişi) primer infertil
olduğu saptandı. Düzensiz adet gören 23 kişinin (%19,3) 21’i (%91,3) primer infertil oldukları
saptandı.
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız çocukluk çağı OSAS’ı konusunda aile hekimlerinin
farkındalığının düşük olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada AH’lerinin büyük bir kısmı çocukluk çağı
OSAS’ında tanı koyma ve yönetme konusunda kendilerine güvenmediklerini bildirmiştir. Çalışmaya
katılan AH’lerinin ancak üçte biri OSAS’lı çocuğa tanı koyabileceğini ifade etmiştir. Tanı koyabilirim
diyenlerin de az bir kısmı tedaviyi yürütebileceğini söylemiştir. Oysa AH’leri OSAS’lı çocukları
tanımak, takip etmek ve ailelere eğitim vermek için ideal bir pozisyondadırlar. OSAS tedavisinde altın
standart tedavi yöntemi olan CPAP kullanımı güvenlidir ve iyi tolere edilir, fakat ailenin uyumunu
gerektirir. İşte bu nedenle AH’lerinin CPAP uygulanan OSAS’lı çocukların takibinde primer rol
almaları önemlidir. AH tarafından verilen eğitim ve takip ile OSAS’lı çocukların tedavisi ve
komplikasyonların azalması mümkün olabilir. Fakat çalışmamızda aile hekimlerinin büyük bir kısmı
CPAP kullanan OSAS’lı çocukların takibinde kendilerine güvenmediklerini bildirmiştir. Bu sonuçlar
AH’lerinin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ihtiyacına işaret etmektedir.
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Son Dönem Böbrek Yetmezliğinin Önlenebilir Bir Nedeni: Iga Nefropatisi
Giriş: İmmünoglobülin A (IgA) Nefropatisi prevalansı coğrafi alanlara göre değişmekle
birlikte dünyadaki en sık primer glomerülonefrit olarak bilinmektedir. Başlangıçta benign bir
hastalık olarak tanınmasına rağmen, günümüzde IgA nefropatisi olan hastaların %25-50’sinde
son dönem böbrek yetmezliği geliştiği bilinmektedir. Buradan hareketle Trakya Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi Nefroloji polikliniğine başvuran bir olgu tartışılacaktır.
Olgu: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Polikliniği’nde takipli 49 yaşında erkek
hasta, polikliniğimize dış merkezde saptanan, günde 1 gr’ı aşan fakat nefrotik düzeyde olmayan
proteinüri ve mikroskobik hematüri (her sahada 15-20 dismorfik eritrosit) bulguları ile başvurdu.
Özgeçmişinde 15 yıl önce konulan ürolityazis ve 10 yıl önce konulan hipertansiyon tanıları
mevcuttu. Dış merkezde yapılan tetkiklerinde üre-kreatinin yüksekliği de saptanan hastaya tuz
kısıtlama diyeti önerilip tansiyonuna yönelik Olmesartan 20 mg 1x1 başlanmış. Dış merkezde bir
yıl önce yapılan tetkiklerinde 24 saatlik idrar proteini 1,087 gr/gün, 24 saatlik idrar mikroalbumin
803,4 mg/gün olarak saptanan hastanın, sonraki üçer aylık periyotlarla yapılan iki takibinde de
24 saatlik idrar proteini değerleri ve 24 saatlik idrar mikroalbumin değerlerinde gerileme
olmaması üzerine hasta, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji polikliniğine başvurmuştur.
Hasta nefroloji servisinde yatırılarak takipleri yapılmıştır. Yatışının yapıldığı anda 24 saatlik idrar
proteini 731,25 mg/gün, 24 saatlik idrar mikroalbuminüri 453,75 mg/gün saptandı ve buna eşlik
eden mikroskobik hematürisi (her sahada 15-20 dismorfik eritrosit) mevcuttu. Hastanın 500-1000
mg/gün arası proteinürisi ve dismorfik eritrositürisi olması nedeni ile hastaya renal biyopsi
endikasyonu koyuldu. Ayırıcı tanılar arasında ANA pozitifliği nedeni ile Lupus Nefropatisi,
Membranoproliferatif Glomerulonefrit, Fokal Segmental Glomerulo-skleroz düşünüldü. C3 ve
C4 düşüklüğü olmaması nedeni ile Lupus Nefropatisi ve Membranoproliferatif Glomerulonefrit
ihtimali diğer tanılara göre daha düşük değerlendirildi. Tanının kesinleşmesi için USG eşliğinde
böbrek biyopsisi yapılan hastaya, biyopsi sonucunda İgA Nefropatisi tanısı konuldu. Glomerüler
Filtrasyon Hızı (GFR) kaybı olmayan ve nefrotik düzeyde proteinürisi olmayan hastaya
immunsupresif tedavi düşünülmedi. Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistemi (RAAS) blokajı
uygulamaya karar verildi. Zaten hali hazırda Anjiotensin Reseptör Blokeri olarak Olmesartan 20
mg 1x1 kullanan hastanın tedavisine bir Anjiotensin Dönüştürücü (Converting) Enzim inhibitörü
olan Silazapril 2,5 mg/g olarak eklendi ve hasta poliklinik kontrolü ile takibe alındı.
Tartışma: İlk zamanlarda “Benign tekrarlayan hematüri” olarak da tanımlanan IgA
Nefropatisinin artık o kadar da benign olmadığı ve zaman içerisinde ilerleyici renal hasara yol
açabileceği ve son dönem böbrek yetersizliğinin majör etmenlerinden biri olabileceği kabul
edilmektedir. Son dönem böbrek yetmezliği gelişiminin önemli bir nedeni olduğundan,
progresyonu yavaşlatıcı tedavi yaklaşımları yararlı olacaktır. Halen, hastalığa özgü tedavi
yaklaşımı bulunmamaktadır. Hızlı ilerleyeceği düşünülen, GFR kaybı olan veya nefrotik sendrom
gibi sonuçlara yol açan IgA nefropati olgularında RAAS blokajının yanısıra immünsüpresif
tedavi de uygulanmaktadır. Kan basıncı regülasyonu, nefrotoksik ajanlardan kaçınılması, tuzsuz
diyet, sigara içilmemesi de tedavinin ayrılmaz birer parçaları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sonuç: Hastanın sağlık kurumları ile ilk temas noktasında hayati bir görev üstlenen biz Aile
Hekimlerine bu bağlamda çok önemli görevler düşmektedir. Gerek birinci basamakta aile sağlığı
merkezlerinde gerekse ikinci basamakta hastane şartlarında, şüphelendiğimiz hastalarımızda
yapacağımız basit bir tam idrar tahlili, taze idrar bakısı ve kalitatif yöntemlerle idrarda protein
ölçümü metodları ile IgA Nefropatili hastaları ayrıştırarak, hastalığın erken dönemlerinde,
hastanın tedavisinin bir an önce başlanmasına olanak sağlayarak, son dönem böbrek yetmezliğine
gidişi geciktirebilir, hatta engelleyebiliriz. IgA Nefropatisi tanısının erken dönemde konarak
tedavisinin süratle başlanması morbidite ve mortalite oranlarında ciddi düşüşleri sağlamasının
yanısıra, sağlık ekonomisi açısından da, zaten sınırlı olan kaynakların akılcı kullanımı ve kaynak
israfının önlenmesi ile sonuçlanacaktır.

POSTER BİLDİRİLER

Euras J Fam Med 2015;4(Suppl 1):S15

P-17

Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması ve Bu
Durumun Sosyodemografik Faktörlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Beray Gelmez Taş

Giriş: Hızla artan yaşlı nüfusta yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, sağlık ile ilgili en önemli
hedeflerdendir. Bu araştırmada huzurevinde ve kendi evinde yaşayan yaşlıların yaşam kalitelerini
etkileyen faktörler tespit edilerek koruyucu hekim olarak neler yapılması gerektiğinin saptanması
hedeflenmiştir.
Yöntem: Çalışmaya Mart-Kasım 2014 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Aile
Hekimliği Polikliniğine başvuran ≥65 yaş 198 birey ile huzurevinde yaşayan 202 birey ile toplam 400
kişi alındı. Araştırmada kişilerin sosyodemeografik bilgilerini sorgulayan bir anket formu ve
WHOQOL-BREF TR uygulandı.
Bulgular: Çalışmamız 188’i (%47) erkek ve 212’si (%53) kadın olmak üzere toplam 400 hasta
üzerinde gerçekleştirildi. Bunların 202'sini kendi evinde kalan bireyler 198'ini ise huzurevinde kalan
bireyler oluşturmaktaydı. Hastaların yaş ortalaması kendi evinde kalanlarda 73,3±6,7 iken huzur
evinde kalanlarda 73,2±7,3 idi. Kendi evinde yaşayanların 111’i(%55) evliyken, huzurevinde
kalanlarınsa 12'si(% 6,1) evliydi. Kendi evinde yaşayanların 20’sinin (%9,9); huzurevinde kalanlarınsa
82'sinin (%41,4) hiç eğtim almadığı saptandı. Kendi evinde yaşayanların çoğunun (n=174;%86,2);
huzurevinde kalanlarınsa 4'ünün(%2) 1500 ve üstü gelire sahip olduğu saptandı. Kendi evinde
konaklayanların bedensel, ruhsal, sosyal ilişkiler ve çevre alanı skoru huzurevinde kalanlardan anlamlı
olarak yüksek bulundu(p=0,000). Huzurevinde konaklayanlarda kronik hastalığı olanlarda bedensel
alan(p=0,000), ruhsal alan (p=0,000) skoru kronik hastalığı olmayanlardan anlamlı olarak düşük
saptandı.
Sonuç: Bu araştırmada kendi evinde yaşayan bireylerde ileri yaşın, medeni durumun, eğitim
düzeyinin, gelir düzeyinin artışının, çocuk sahibi olma durumunun; huzurevinde yaşayan bireylerde ise
ileri yaşın, cinsiyetin, kronik bir hastalık olma durumunun yaşam kalitesini etkilediği tespit edildi.
Birinci basamak hekimleri, yaşlılık konusunda bireylerin, ailelerin ve tüm yaşlı bakım merkezlerinde
hizmet veren personeli bilgilendirmelidir.
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Hekimliği Kliniği

P-18
Selen Soyluol Güleç
Dilek Toprak
Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Aile
Hekimliği Kliniği

Nargile İçen Kişilerin İçme Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Amaç: Çalışmamızda bireylerin nargile içimi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını incelemeyi
amaçladık.
Yöntem: Çalışma Şubat-Ağustos 2014 tarihleri arasında İstanbul’daki çeşitli nargile kafelerde 18
yaş üzeri bireylerde yapıldı. Bireylerin sosyodemografik bilgileri ve nargile içme konusundaki bilgi,
tutum ve davranışları yüz yüze yapılan anketlerle sorgulandı.
Bulgular: Çalışmamıza katılan 208 kişinin %88.5’i(n=184) erkekti, yaş ortalaması
29,16±10,80’di. Katılımcıların %71,6’sı evliydi(n=149), en sık serbest meslekte (%29,3; n=61)
çalışmaktaydı ve %49,5’i(n=103) üniversite mezunuydu. Nargile, en sık nargile kafelerde (%96,6;
n=201) içiliyordu ve bunun en sık nedeni “arkadaşlarıyla birlikte olmak”tı (%54,3; n=113). Nargile
içmeye başlamadaki en etkili faktör hoşa gitmeydi(%39,9;n=83). Nargile kullanım miktarı en sık ≤5
adet/ay (%43,8; n=91) ve nargileye başlama zamanı ortalama 7,42±6,08 aydı(min=0,5ay;max=40ay).
En sık aromalı nargile (%94,2; n=196), özellikle de elma aromalı nargile (%55,8;n=110) tercih
ediliyordu. Katılımcıların %85,1'i(n:177) nargilenin sağlığa zararlı olduğunu düşünürken,
%61,1'i(n=127) nargilenin sigara gibi bağımlılık yapmadığını düşünüyordu. Sigara ve nargileyi
karşılaştırmaları istendiğinde nargilenin daha zararlı olduğunu düşünenlerle, sigaranın daha zararlı
olduğunu düşünenlerin oranı (%42,3; n=88) eşit bulundu. Katılımcıların %87'si (n=181) nargile
içiminde yaş sınırı olmalıdır cevabını verdi ve yaş sınırı önerileri ortalama 18,45±2,13(min=12,
max=30) olarak bulundu. Katılımcıların %70,2’si(n=146) nargile üzerindeki uyarıcı işaretleri faydalı
bulmuyordu. “Faydalı değil” cevabını verenlerin %72,6’sı (n=130) 18-40 yaş grubundaydı(p=0,037).
Katılımcıların %76'sı(n=158) tütüne eklenen meyve parçacıkları ve/veya aromanın nargileyi daha
sağlıklı yapmadığını; %55,8'i (n=116) nargile dumanının sudan geçirilerek solunması içerisindeki
zararlı maddeleri temizlemediğini düşünüyordu.
Sonuç: Nargile içen bireyler, nargileyi sigaradan daha az zararlı bir tütün ürünü olarak
düşünmeleri nedeniyle risk altındadır. Bu nedenle nargile kullanımına dair yapılacak çalışmalar bu
sağlık sorununun önemini vurgulayacaktır.

