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Prof. Dr. Nezih Dağdeviren

KONGREYE DAVET

Değerli meslektaşlarım;

Sizleri 3. Trakya Aile Hekimliği Kongresine davet etmekten büyük onur 
duyuyorum.
Temelleri 2001 yılında atılan Trakya Aile Hekimliği Kongresi, yoluna 
güçlenerek devam ediyor. Bu gücün kaynağının, siz değerli katılımcıların 
ilgisi, desteği ve güveni olduğunu asla unutmadan çalışan Trakya Ailesi, 
bu güvene layık olabilmek için mesleğimize hizmetini sürdürüyor.

Bu yılki kongremizin ana teması Obezite, Diyet ve Egzersiz. Bu tema, 
konuşmacılarımız tarafından Aile Hekimliği disiplininin bütün boyutları 
ile irdelenecek ve günlük meslek hayatımızı zenginleştirecek kazanımlar 
sağlayacaktır.
Bir TAHEK geleneği olarak; ana temamızla uyumlu beceri kursları ile de 
renklenen programımızın ilginizi çekeceğine inanıyorum. Üstelik bu yıl 
Edirne’yi yaşamak için sosyal program seçeneklerimiz de hazırlanıyor.

TAHEK imecesi 31 Ekim günü yine Edirne’de kuruluyor. Yine tematik bir 
programımız var, yine herkese iş düşecek, yine çevreye özen 
göstereceğiz, elbette mütevazı yapımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuçta 
ortaya çıkacak olan eser, yine her birimizin katkısının, emeğinin ürünü 
olacak.

Yıllar sonra da keyifle hatırlanacak bir TAHEK 2013 deneyimini birlikte 
inşa etmek ve yaşamak dileği ile saygılar sunuyorum.
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KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Nezih Dağdeviren

Kongre Sekreteri
Serdar Öztora

Düzenleme Kurulu
Ayşe Çaylan
Dilek Toprak
Mustafa Reha Dodurgalı
Süleyman Sezgin
Turan Set
Zekeriya Aktürk
Zuhal Sağlam
Züleyha Kıyunat



3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

4

31 EKİM 2013 - PERŞEMBE

10:00-11:00 Açılış Töreni

11:00-12:00 Oturum 1 Sağlıklı Beslenme
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ungan
Konuşmacılar Prof. Dr. Zekeriya Aktürk

Yrd. Doç. Dr. Gülsen Ceyhun

12:00-12:20 KAHVE ARASI

12:20-13:20 Oturum 2 Egzersiz ve Sağlık
Oturum Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara
Konuşmacılar Prof. Dr. Esra Saatçi

Prof. Dr. Ersin Akpınar

13:20-14:20 ÖĞLE ARASI

14:20-15:30 Oturum 3 Metabolik Sendrom
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehmet Uğurlu
Konuşmacılar Prof. Dr. Murat Ünalacak

Doç. Dr. Ekrem Orbay
Yrd. Doç. Dr. Uğur Bilge

15:30-15:50 KAHVE ARASI

15:50-17:00 Oturum 4 Obezite ile İlişkili Diğer Sağlık Sorunları
Oturum Başkanı Doç. Dr. Erkan Melih Şahin
Konuşmacılar Doç. Dr. Okcan Basat

Yrd. Doç. Dr. Murat Tekin

Bilimsel Program
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01 KASIM 2013 - CUMA

09:00-09:40 Oturum 5 Aile Hekimliği Uygulamalarında Obezite Yönetimi
Tepecik EAH Aile Hekimliği Kliniği Obezite Birimi Deneyimleri

Oturum Başkanı Doç. Dr. Kurtuluş Öngel
Konuşmacılar Doç. Dr. Haluk Mergen

Uzm. Dr. Umut Gök Balcı
Uzm. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk

09:40-10:45 Sözel Bildiriler 1 Olgularla Obezite
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Y. Kaptanoğlu

10:45-11:00 KAHVE ARASI

11:00-12:00 Oturum 6 Çocukluk Çağı Obezitesi
Oturum Başkanı Prof. Dr. Okay Başak
Konuşmacılar Doç. Dr. Müge Alvur

Doç. Dr. Berrin Telatar
Doç. Dr. Seçil Arıca

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI

13:00-17:00 "Obeziteye Genç Bakış"

13:00-13:55 Oturum 1
Habibe Coşkun Diyabet obezitenin nedeni mi, sonucu mu?
Hasan Çelik - Sezen Ulusoy Obezitede postür analizi
Merve Avcı Ergoterapi ve obezite

14:00-14:55 Oturum 2
Emine Ulutürk Ne yediğimizi biliyor muyuz?
Hazal Sığınç Yaşam evreleri ve obezite
Bahattin Erol Koçak Obezite ve fiziksel aktivite

15:00-15:55 Oturum 3
Seda Bayram Nutrigenetik ve obezite
Aslı Nur Özkan Orthorexia
Ceren Öncel Yeme alışkanlıkları

16:00-16:55 Oturum 4
Zeynep Güvenç Genişleyen bedenler, daralan ruhlar
Seher Teker Müziğin obezite üzerine etkisi
Halime Kazmacı Obezitede benlik sergisi ve beden algısı
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02 KASIM 2013 - CUMARTESİ

09:00-09:30 Oturum 7 Obezite Yönetiminde Farmakoterapi ve Cerrahi Endikasyonları
Oturum Başkanı Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu
Konuşmacı Prof. Dr. Sibel Güldiken

09:30-10:40 Oturum 8 Obezite Önlenmesi ve Yönetiminde Diyetetik Yaklaşımlar
Oturum Başkanı Prof. Dr. Füsun Yarış
Konuşmacılar Doç. Dr. Dilek Toprak

Doç. Dr. Zuhal A. Sağlam
Dyt. Dr. Esen Karaca

10:40-11:00 KAHVE ARASI

11:00-12:00 Sözel Bildiriler 2
Oturum Başkanları Doç. Dr. Kamile Marakoğlu

Uzm. Dr. Hülya Yıkılkan

12:00-13:00 ÖĞLE ARASI

SALON A

13:00-14:30 Oturum 9 Obezite Yönetiminde İntegratif Yaklaşımlar
Oturum Başkanı Doç. Dr. Adem Özkara
Konuşmacılar Yrd. Doç. Dr. Betül B. İnanç

Yrd. Doç. Dr. Memet Işık
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çayır

14:30-14:50 KAHVE ARASI

14:50-15:30 Oturum 10 Aile Hekimliği Uygulamalarında Fitoterapi
Oturum Başkanı Doç. Dr. Arzu Uzuner
Konuşmacı Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu

15:30-16:30 Sözel Bildiriler 3
Oturum Başkanları Doç. Dr. Murat İçen

Uzm. Dr. İrep Karataş Eray

16:30-17:00 KAPANIŞ

SALON B

13:00-17:00 KURS Birinci Basamakta Egzersiz Reçeteleme Kursu
Eğiticiler Prof. Dr. Sadi Kurdak

Doç. Dr. Sevgi Özcan
Doç. Dr. Hatice Kurdak
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Sözel Bildiriler
B-01 2007-2013 Arası Tıpta Uzmanlık Sınavları: Bir Trend Analizi

Abdulkadir Kaya, Zekeriya Aktürk, Yasemin Çayır, Kenan Taştan

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

B-02 Adolesanlarda Tv İzleme-Bilgisayar Kullanma Ve Fiziksel Aktivitenin Bazı Antropometrik Ve 
Biyokimyasal Parametreler İle İlişkisi
Nalan Hakime Noğay

Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

B-19 Hekim Dışı Sağlik Çalişanlarinin Obezitenin Nedenleri Ve Çözümleri İle İlgili İnançları

Barış Demir , Can Öner, Berrin Telatar

İstanbul Bilim Üniversitesi Aile Hekimliği AD

B-21 İnfertilite Ve Obezite

Derya Işıklar Özberk, Ruhuşen Kutlu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD

B-30 Morbid Obez Bireylerde Depresyon Ve Anksiyetenin Değerlendirilmesi

Zuhal Aydan Sağlam, Murat Üstün, Dilek Toprak, Salih Selek, Mehmet Ateş, Burcu Değirmenci

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Aile Hekimliği Kliniği

B-31 Obez Çocuklarda Kan Basıncı Daha Yüksek mi?

Mustafa Polat, Hülya Yıkılkan, Güller Ergül, Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-32 Periyodik Sağlık Muayenesi Sırasında Tespit Edilen Metabolik Sendrom Sıklığı 

Zehra Dağlı, Zeynep Bayraktutar Daldal, Ayşegül Cömert Okutucu, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe Gülsen 
Ceyhun Peker, Mehmet Ungan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

B-35 Sağlik Çalişanlarinda Obezite Prevalansi, LDL Ve Trigliserid Seviyeleri Ve Etkileyen Faktörler

Burcu Kökoğlu, Murat Ünalacak, İlhami Ünlüoğlu, Uğur Bilge

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği 

B-38 Şişli Hamidiye Etfal Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin 
Beslenme Tutumları
Selen Soyluol, Dilek Toprak, Abdulkadir Öztürk, Feray Yıldırım

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-41 Şişman Kadinlarda Pedometre Kullanımının Kilo Vermeye Etkisi

Yasemin Çayır, Seçil Menekşe Aslan, Zekeriya Aktürk

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

B-44 Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutum Davranişlari Ve Öz Bildirimleri Arasindaki İlişki 

F.Esra Güneş, K. Burcu Tümerdem Çalık

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Politikaları AD
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B-46 Vücut Kitle İndeksi Değişimi Ile Parathormon, Ca, P Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Yasemin Korkut, Türkan Paşalı Kilit, Fatma Emel Koçak, İnci Arıkan

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD 

B-55 Birinci Basamakta Çocukluk Çağı Obezitesine Yaklaşım

Fikret Merter Alanyalı,Berk Geroğlu, Umut Gök Balcı, Haluk Mergen, Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-56 Aile Hekimliği Obezite Polikliniği’nde Takip Edilen, Diyet ve Egzersiz ile İdeal Kiloya Ulaşan Hasta 

Ayşe Gülsün Ateş, Umut Gök Balcı, Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-57 Obezite  Polikliniğinde Takip Edilen Hipertansif Obezite  Olgusu

Fatoş Çifci,  Umut Gök Balcı, Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-58 Hipotiroidik Obez Hasta: Olgu Sunumu

Abdurrahman Ersu, Nazmiye Kaçmaz Ersu, Umut Gök Balcı, Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-59 Obezite Eğitimi  ve Önlenmesi

Berk Geroğlu,Fikret Merter Alanyalı,Umut Gök Balcı, Haluk Mergen, Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-60 Obezitede Cilt Bulguları: Olgu Sunumu

Yıldız Kurdal,  Melike Arabacı, Umut Gök Balcı, Yasemin Kılıç Öztürk, Tevfik Tanju Yılmazer, Haluk 
Mergen, Kurtuluş Öngel
T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-61 Aile Hekimliği Kliniği Obezite Polikliniğinde Takip Edilen Metabolik Komplikasyonları Olan Obezite Olgusu

Mehmet Köklü,  Umut Gök Balcı,  Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-62 Kilo Verme İle Kardiyak Aritmi Sorunu Düzelen Obez Hasta:Olgu Sunumu
Mustafa Keleşoğlu, Umut Gök Balcı, Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-63 Aile Hekimliği Servisinde Yatan Morbid Obez Hastanın Yaşam Kalitesindeki Değişiklikler

Nilay Tığrak, Esma Dilek Türkmen, Umut Gök Balcı, Yusuf Adnan Güçlü, Yasemin Kılıç Öztürk, Tevfik 
Tanju Yılmazer, Haluk Mergen, Kurtuluş Öngel
T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-64 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Obez Hastanın Değerlendirilmesi

Nazmiye Kaçmaz Ersu,Abdurrahman Ersu,Umut Gök Balcı,Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

B-65 Obez Hastalarda  Üriner İnkontinans Tedavisinde Kilo Kaybının Yeri: Olgu Sunumu

Hasret Korkmaz,Umut Gök Balcı, Kurtuluş Öngel

T.C.S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
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Poster Bildiriler
B-03 Aile Hekimlerinin Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Çocukları Yönetme Becerisi

B-04 Aile Hekimliği Çekirdek Yeterlilikleri: Birinci Basamak Yönetimi Nedir?

B-05 Aile Hekimliği Polikliniğe Aşı Nedeniyle Başvuran Hastalarin Değerlendirilmesi

B-06 Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Vücut Kitle Indeksinin Sosyodemografik Özelliklerle 
Ilişkisi

B-07 Aile Hekimliği Servisinde Yatan Morbid Obez Hastanın Tedavi Protokolü

B-08 Bası Yarasi Yarasinda Biyoaktif Yara Örtüsü Kullanımı; Olgu Sunumu

B-09 Bir Eğitim ve Araştirma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Anemik Hastalarda TSH, B12 
Vitamini ve Ferritin Düzeylerinin Değerlendirilmesi

B-10 Çocuk Allerji Hastalıkları Polikliniğine Bronşial Astim Tanisi Ile Başvuran Hastalarda Allerjik Rinit Sıklığı

B-11 Diş Protezi Aspirasyonu: 75 Yaşinda Bir Olgu

B-12 Diyetle Kalsiyum Alımının Obezite Üzerindeki Etkisi

B-13 Doğum Yöntemi Ve Postpartum Depresyon Ilişkisi

B-14 Egzersiz

B-15 Eklem Ağrisi, Şişliği ve Ateş Şikayetiyle Gelen Miliyer Tüberküloz ve Tüberküloz Menenjiti Olgusu

B-16 Evde Sağlık Hizmetine Kayıtlı Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ve Başvuru Nedenleri

B-17 Gebelerin Normal Spontan Doğum ve Sezaryen Doğuma Bakış Açıları ve Bunlari Etkileyen Faktörler

B-18 Hava Yastığına Bağlı Göz Travması ve Yüz Bölgesinde Yanık

B-20 Hipnoterapi Ile Obezite Tedavisi: Bir Olgu Sunumu

B-22 Kadinlarin Kürtaja Bakış Açıları ve Aile Planlamasi ile İlgili Tutumları

B-23 Kan Grupları ve Diyabetes Mellitus

B-24 Kilo ile Gelen Tehlike

B-25 Malpraktis mi? Komplikasyon mu?

B-26 Menopozal Dönemlerde Görülen Semptomlar ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkileri



3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

10

B-27 Metabolik Sendrom ve Yaşam Tarzi 

B-28 Metabolik Sendromlu Bireylerde Vücut Kitle İndeksi ile Uyku Kalitesinin Ilişkisi

B-29 Monoartrit Kliniği ile Başvuran Behçet Hastası Olgusu

B-33 Psikiyatri Hastalarının İlaçlarını Düzenli Kullanma Durumu

B-34 Safra Taşı Olanlarda Metabolik Sendrom Sıklığı

B-36 Sarkoidoz: Olgu Sunumu

B-37 Sekonder Nedenlerin Maskelediği Bir Polisitemia Vera Olgusu

B-39 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelik Stajyer Öğrencilerinin Hepatit A Bağışıklık 
Oranının Belirlenmesi

B-40 Şişli Meslek  Yüksekokulu Öğrencilerinin Hepatit B Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

B-42 Tip 1 Diyabet Tanılı Hastalarda Kan Şekeri Kontrolünü Etkileyen Faktörler

B-43 Tip 1 Diyabetik Hastalarda Tiroid Fonksiyon Bozukluğu ve Anti Tiroid Antikor Pozitifliğinin Araştırılması

B-45 Varisli Hastada Hirüdoterapi Sonrasi Reflü Akımının Kaybolması

B-47 Yürüye Yürüye: Bir Başarı Öyküsü

B-48 B12 Vitamin Eksikliğinin Düzeyi İle Etyolojik Faktörler Ve Laboratuvar Parametreleri Arasındaki İlişki

B-49 Sağlik Meslek  Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Fobi  Düzeyi

B-50 Fahr Sendromu: Olgu Sunumu

B-51 Tıp fakültelerindeki test soruları nasıl daha nitelikli hale getirilebilir ?

B-52 Avrupa Birliği Ülkeleri İle Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Sağlık Harcaması ile 1000 Canlı Doğumda Bebek Ölüm Hızlarının  Analizi 

B-53 Aseptik Menenjit Olgusuna Yaklaşım

B-54 İlk Başvurusu Servikal Lenfadenit ve Ateş Olan Kawasaki Olgusu

B-66 İnmenin Önlenmesinde Risk Faktörlerine Yönelik Birincil Korunma: Vaka Sunumu

B-67 Pnömoni İle Karışan Bir Tüberküloz Vakası: Olgu Sunumu
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ERGENLERDE BESLENME

Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Beslenme tüm yaşam boyunca önemli olmakla birlikte, hayatın bazı evrelerinde daha da önemli hale gelmektedir. 
Beslenmede öncelikli olan süt çocukluğu ve çocukluk döneminden sonra beslenmenin en önemli olduğu yaşam evresi 
ergenliktir.  Bu sunumda ergenlikteki beslenme sorunlarının sebepleri, sağlıksız beslenmenin doğurabileceği sorunlar 
ve sağlık camiasıyla birlikte aile hekimlerinin neler yapabileceğinden bahsedilecektir; besin piramidi ve spesifik besin 
öğeleri ihtiyacı gibi konulara fazla girilmeyecektir.

Ergenlerdeki beslenme sorunlarının nedenleri arasında öncelikle bu yaş grubunun kendine özgü özellikleri 
gelmektedir. Ergenlikteki hızlı büyümenin yanında psikolojik ve bedensel değişiklikler de hızlı gerçekleşmektedir. 
Sonuçta akran gruplarından fazla etkilenen, ailesinden uzaklaşmaya ve bağımsız olmaya başlamış, sağlık riskleri de 
dahil her çeşit riski daha kolay alabilen bir birey karşımıza çıkmaktadır.

Eksik, fazla veya dengesiz beslenme sonucunda birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilmektedir. Bunların arasında en 
fazla gündem oluşturanların kardiyovasküler hastalıklar ve şişmanlık olduğunu söyleyebiliriz. Global bir pandemi 
sayılabilecek boyutlara ulaşmış olan şişmanlığın Türkiye’deki yaygınlığı da hızla artmaktadır. Türkiye Beslenme ve 
Sağlık Araştırması sonuçlarına göre toplumun %30’dan fazlası şişmandır. 

Sağlıksız beslenme ile mücadele etmede multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Sadece hasta-hekim ilişkisine 
odaklanmak yerine okullarda beslenmenin müfredattaki yerinin artırılmasından aileleri ve ergeni işin içerisine katan 
toplum geneline yönelik projelere kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapılmalıdır. Aile hekimleri, hastalarına 
danışmanlık verirken bireysel bir yaklaşım sergilemeli,  ergenin beslenme konusundaki eğitimine odaklanmalı ve 
danışmanlıkta mutlaka aile işbirliği, yemeklerin evde yenmesi, yeme güncesi tutulması gibi önerilere yer verilmelidir.

Sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için bireyin kendisi, ailesi, toplum, devletin çeşitli birimleri ve aile 
hekimlerinin işbirliğinin şart olduğu unutulmamalıdır.

ERİŞKİN VE YAŞLI BİREYLERDE SAĞLIKLI BESLENME

Yrd. Doç.Dr. Gülsen Ceyhun Peker
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı olması toplumun sağlıklı yaşamasına yol açacaktır. Yeterli ve dengeli 
beslenme bu yolda atılacak en önemli adımlardan biridir. Sağlıklı beslenme tüm yaşamı etkilemekte, sağlığın 
korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması ile sonuçlanmaktadır. Beslenme bireylerin sağlığında en 
önemli ve değiştirilebilir kriterlerden biridir. Bu alandaki sorunların belirlenmesi, en aza indirgenmesi ya da ortadan 
kaldırılması beslenme konusunda yaşam tarzı değişikliklerine gidilmesi, çevre koşullarının düzeltilmesi ve 
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Sağlıklı yaşam tarzını hastalarına önermek birinci basamakta hizmet veren birçok hekimi zorlamaktadır. Hekimler 
bir çok yöntem kullansa da beslenme danışmanlığında beslenmeye yönelik girişimlerin etkinliği hakkında şüpheler, 
bu konuda özel bilgi ve eğitim almamış olma gibi bariyerler bulunmaktadır. Bireylerin çoğu fizik aktivite ve sağlıklı 

Konuşma Özetleri
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beslenmenin önemini anlasa da bunların büyük bir kısmı kilo verme ve kronik hastalıklarını düzeltme yolunda 
sağlıksız davranışlarını düzeltememektedir. Bireyler bu durumlarından rahatsızlık duymakta, hekimler de risk 
altındakileri saptasalar bile zaman kısıtlılığı, rehberlerin olmaması, diyetisyen sayısındaki yetersizlik nedeniyle bu 
konuşmayı yapmaktan kaçınmaktadırlar. 

Beslenmede amaç yaşam süresini uzatma yanında yaşam kalitesini de iyileştirme olmalıdır. Yaşama yıllar değil, 
yıllara sağlıklı bir yaşam katmak birinci basamakta hizmet veren tüm hekimlerin amacı olmalıdır. 

EGZERSİZ VE KRONİK HASTALIKLAR 

Prof. Dr. Ersin Akpınar
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

İnsanların yaşam süreleri gittikçe uzamaktadır.  Yaşam sürelerinin uzamasıyla birlikte yaşam kalitesinin de 
arttırılabilmesi de önemlidir. Bunun için, her yaştaki insanın, sağlıklı yaşam tarzı eğitimiyle kendi fiziksel ve zihinsel 
potansiyelinin en üst düzeyine çıkabilmesi sağlanmalıdır. Düzenli egzersiz, kronik hastalık insidansını azaltıp, ömrü 
uzatır mı? Bu soru ortaya atıldığından beri tartışılmakta, egzersiz ve sağlık konusundaki literatür devamlı olarak 
artmaktadır.

Egzersizin insan sağlığında meydana getirdiği olumlu gelişmelerle ilgili araştırmalar, en fazla koroner kalp 
hastalığı (KKH)’nın önlenmesi konusunda yapılmıştır. Epidemiyolojik literatür gözden geçirildiğinde egzersiz ile 
KKH arasında güçlü ve ters bir ilişki olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Egzersiz ile kan pıhtılaşma-fibrinolizis 
aktivitesinde ve plazma lipoprotein profillerinde potansiyel olumlu değişiklikler meydana gelir ve bu değişiklikler 
koroner kan akımının artmasına yardımcı olur. Çalışmalarda, fiziksel inaktivite ile artmış hipertansiyon gelişim riski 
arasında ilişki saptanmıştır. Kan basıncı direkt olarak kardiyak debi ve periferik kan damarlarındaki toplam dirençle 
orantılıdır. Bir fiziksel aktivite atağının kan basıncını azaltıcı ilk ve geçici etkisi periferik kan damarlarını 
genişletmesiyle, devam eden etkisi ise sempatik sinir sistemi aktivitesini azaltmasıyla olmaktadır. Fiziksel inaktivite 
ile Tip 2 DM arasındaki ilişkiyi destekleyen oldukça fazla kanıt vardır.  Egzersiz, insülin duyarlılığını arttırmak yoluyla 
Tip 2 DM’dan korunmaya yardımcı olmakta ve iskelet kasında hem insülinin etkinliğini hem de insüline yanıtı 
arttırarak glikoz girişini hızlandırmaktadır. Obezite bir hastalık olduğu gibi aynı zamanda bazı hastalıklar için risk 
faktörüdür. Akut ve kronik egzersiz, lipid ve lipoprotein düzeylerinde major değişikliklere neden olmaktadır. 
Mortalite oranı kalp hastalığı ve kanserden düşük olmasına ragmen serebrovasküler hastalıklar batı ülkelerinde 
üçüncü sıklıktaki ölüm nedenidir. Strok için risk faktörleri “değiştirilemeyen”, “değiştirilebilir fizyolojik”,  ve 
“değiştirilebilir davranışsal” olarak kategorize edilmektedir. Egzersiz ile strok arasında ters bir ilişki bulunmuştur. 
Egzersiz ile meme, endometrium, over, prostat ve testis kanserleri arasındaki ilişki konusundaki veriler oldukça sınırlı 
ve tutarsızdır. Ancak epidemiyolojik çalışmalarda egzersiz ile azalmış kolon kanseri riski arasında ilişki saptanmıştır. 
Egzersizin, azalmış depresyon ve anksiyete semptomları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Egzersiz ayrıca, pozitif 
duygulanım ve kendini iyi hissetmeyle de ilişkili bulunmuştur. Ancak egzersizin uyku ve yeme bozuklukları, 
şizofreni, demans, kişilik bozuklukları ve madde bağımlılığı gibi pek çok mental bozukluk üzerine etkisi konusunda 
hâlâ farklı görüşler vardır.  Osteoporoz, mutlak kemik kitlesinde azalmayla seyreden metabolik bir kemik hastalığıdır. 
Çeşitli egzersizlere yanıt olarak mineral dansitesinde artışlar veya kayıplarda azalmalar bildirilmiştir. Orta şiddette 
yapılan düzenli aerobik egzersiz programlarının hem osteoartritli hem de romatoid artritli kişilerde semptomları 
azalttığı ve fonksiyonları iyileştirdiği saptanmıştır. 

Düzenli ve etkili egzersiz, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için hastalıklardan korunmanın, tedaviyi 
desteklemenin ve yaşam kalitesini arttırmanın en ekonomik yollarından biri gibi görünmektedir.  Egzersiz, fiziksel 
zindeliği arttırmasının yanı sıra kan basıncı, lipid düzeyi, kemik dansitesi, insülin sensitivitesi, glikoz toleransına da 
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olumlu etkileri olmaktadır. Bütün bunlardan morbidite ve mortalitenin azaldığı sonucu çıkarılabilir denilmektedir. 
Birinci basamak hekimlerin egzersiz danışmanlığı konusunda eğitim almaları önemlidir

HALKIN GÖZÜNDE OBEZİTE

Doç. Dr. Haluk Mergen
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Şişmanlık eski çağlardan yakın zamanlara kadar bir güç, sağlık ve zenginlik simgesi olarak kabul edilmiştir ancak 
bugün obezite tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Bundan 40 yıl öncesine kadar fazla 
kilolu kadınlar ‘güzel kadın’ olarak topluma model olarak gösterilmekteydi ancak bugün bu kadınların fazla kilolu 
sınıfına girdiği görülmektedir. Günümüzde ise fazla kilolar estetik kaygılara neden olmaktadır. Oysa ki, sadece estetik 
kaygı değil ama obezite pek çok hastalığa yol açan bir halk sağlığı sorunudur. Koruyucu hekimlik olarak halka obezite 
ve onun yol açtığı sonuçları anlatılmalıdır. Obezitenin; koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, inme, tip 2 diyabet, 
rahim, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri,  osteoartrit, varis, uyku-apne sendromu, doğum zorlukları, yumurtalık 
kisti ve depresyon gibi hastalıklar için çok önemli risk faktörü olduğu kesin olarak gösterilmiştir. En son 2010 yılında 
sonuçları açıklanan TURDEP-II çalışması sonuçlarına göre: obez nüfus oranı %31,2’ye, fazla kilolu nüfus oranı ise 
%37,5’e ulaşmıştır. Görüldüğü gibi ülke olarak obesite oranımız oldukça yüksektir.  Obezitenin saptanmasında beden-
kitle indeksi (BKİ) ve bel ölçümü basit ve halkın anlayabileceği şekilde kullanılabilir.  BKİ, vücut ağırlığının metre 
cinsinden boyun karesine bölünmesi (vücut ağırlığı/boyun karesi) ile elde edilir.  BKİ 25-30 arası fazla kilolu, ≥30-40 
obesite, ≥40 morbid obezite olarak tanımlanmaktadır. Bel çevresi erkeklerde 102cm, kadınlarda 88 cm olması 
kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilidir. Obez hastaların çoğu hızlı şekilde zayıflamaya çalışırlar. Ancak sıklıkla 
verdikleri kiloları geri almaktadırlar. Kilo vermede gerçekçi hedefler belirlenmelidir. Kilo verme, uzman gözetiminde 
hastalara güvenli bir şekilde uygulanmalıdır. Ayrıca cerrahi tedavi şekilleri de mevcuttur.

İZMİR TEPECİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ OBEZİTE POLİKLİNİK HASTALARININ PROFİLİ

Uzm. Dr. Umut Gök Balcı
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Önemli bir kronik hastalık kabul edilen obezite, vücutta yağ dokusunun sağlıksız biçimde artmasıdır.  Tüm 
dünyada artışı dikkat çekmekte ve beraberinde getirdiği yandaş hastalıklar nedeniyle hem sağlık açısından, hem de 
ekonomik açıdan önem kazanmaktadır. Gelişen teknoloji ve sanayileşmenin getirdiği beslenme alışkanlıkları 
obezitenin artışından sorumlu tutulmuştur. Bu nedenle mevcut hastaların tedavisi yanında çocukluktan itibaren tüm 
yaş gruplarının sağlıklı beslenme ve yaşama konusunda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle her ülke 
obezite ile mücadele programı oluşturmaktadır. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda yoğun çalışmaları 
mevcuttur.

Hastanemiz obezite polikliniğinde hastanemiz içinden ve dışından yönlendirilen obez hastalar tedavi 
edilmektedir. İlk gelişlerinde ölçümleri yapılarak değerlendirilen hastaların rutin tetkikleri istenmekte, sonuçlara göre 
gerekirse medikal tedavileri düzenlenmektedir.  Ayrıca ölçümlerine göre hesaplanan kalori miktarında diyet ve 
egzersiz planlanmaktadır. Hastanemizde çalışan diyetisyenlerden ve diğer dal uzmanlarından gerekli durumlarda 
destek alınmaktadır.
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Polikliniğimiz yaklaşık 1 yıldır çalışmaktadır. Bu süreçte 2373 kadın, 212 erkek hasta başvurusu olmuştur. 
Polikliniğe başvuran hastaların yaş ortalaması 45,10+10,61 (min:16 - max:77) olup, hastaların vücut kitle indeksi (VKİ) 
ortalama değeri 36,04+5,49 (min:25 - max:56) olarak hesaplanmıştır.

Obezite hastalarının çok büyük çoğunluğu sabah kahvaltısı yapmamakta, güne öğle yemeği ile başlamaktadır. 
Ara öğünleri de almayarak günde sadece 2 öğün beslenmekte, akşamları lüzumundan fazla kalori almaktadır. 

Hastalarımızın en sık gördüğümüz yandaş hastalıkları Tip 2 diyabet mellitus (DM), hiperlipidemi, hipertansiyon, 
hipotiroidi,  hepatosteatoz gibi metabolizma bozukluğuna bağlı gelişen hastalıklar, obstruktif uyku apne sendromu 
(OSAS), astım bronşiale gibi solunum yolu hastalıklarıdır. Aile öykülerinde de yine en sık metabolik hastalıklar 
izlenmektedir. 

Sorgulama ile öğrenilen en sık şikayetler kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına bağlı oluşan eklem ağrılarıdır. 
Horlama şikayeti de oldukça sık görülmekte ve bu hastalar mutlaka göğüs hastalıkları uzmanlarının uyku 
polikliniklerine yönlendirilmektedir. Obezite tedavisinin OSAS tedavisi ile korele yapılması en efektif sonuçları 
sağlamaktadır.

Göğüs ağrısı veya taşikardi şikayeti olan hastaların tedavileri mutlaka kardiyoloji polikliniklerinin önerileri 
sonrasında planlanmaktadır.

Diyet ve egzersiz tedavisi ile uygun miktarda kilo verebilen hastaların metabolik sorunlarında; hipertansiyon, 
OSAS, astım bronşiale, kas-iskelet sistemi sorunları gibi sekonder rahatsızlıklarda ciddi oranda gerileme 
sağlanabilmiştir. 

Obezite poliklinik takiplerinin uzun vadede hastaların motivasyonlarını kaybetmeme, alışkanlıklarını 
değiştirebilme, genel sağlıklarının devamlı kontrolü, varsa ek hastalıklarının tedavisi açısından faydaları 1 yıllık 
süreçte gözlenebilmiştir.

PALYATİF AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ: OBEZİTE HASTALARINDA İLK İKİ AYIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzm. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Aile Hekimliği Kliniği’ne bağlı ilk Palyatif Bakım Merkezi 2013 yılı Haziran ayında Kamu Hastaneleri Kurumu 
İzmir Kuzey Sekreterliği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulmuştur. Hastanemiz Palyatif Bakım Kliniği 
toplamda 40 yataklı olup 14 yatak Dahiliye Kliniği; 16 yatak Aile Hekimliği Kliniği bünyesinde hizmet vermektedir. 
Kliniğimizde kronik hastalık izlem ve kontrolü;  obezite hastalarının eğitim ve izlemi; evde bakım hastalarının 
tedavisi, kanser hastalarında ağrı palyasyonu ve beslenme desteği; geriatrik hastalarda beslenme ve destek tedavisi 
amacıyla hasta yatışı yapılmaktadır. Bu sunumda Palyatif Aile Hekimliği Kliniği’nin ilk iki ayında serviste izlenen 
obezite hastalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Palyatif Aile Hekimliği Kliniğimizde obezite hastalarında diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi planlanmaktadır. 
Obeziteye yönelik yaşam tarzı değişikliği kapsamında tüm dünyada en yaygın önerilen optimal diyet 500-1000 
kilokalori/gün kalori azaltması uygulanmaktadır.

2013 yılı Haziran ayı sonunda aktif olarak hasta kabulüne başlanan kliniğimizde iki aylık süreçte 62 hasta yatışı 
yapılmış olup, hastaların 29’u obezite tanısıyla hospitalize edilmiştir. Hastaların 5’i (%17,2) erkek, 24’ü (%82,8) 
kadındı. Hastaların yaş ortalaması 53,31±10,362 yıl (min 22; max 75), ortalama yatış süresi ise 14,17±6,918 gün (min:4; 
max:33) idi. Hastaların 6’sı (%20,7) evre1; 7’si (%24,1) evre 2; 16’sı (%55,2) evre 3 obez idi. Eşlik eden kronik hastalıklar 
açısından değerlendirildiğinde 17 hastada (%58,6) Tip 2 diyabetes mellitus (DM); 12‘sinde (%41,4) hipertansiyon (HT); 
8‘inde (%27,6) hiperlipidemi (HL);  7‘sinde (%24,1) tiroid patolojisi; 3‘ünde (%10,3) koroner arter hastalığı (KAH); 
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2‘sinde (%6,89) konjestif kalp yetmezliği (KKY) mevcuttu. Sadece 4 hastada (%13,8) eşlik eden kronik hastalık 
bulunmuyordu.

29 hastanın 2‘sinde vücut ağırlığı 350kg’ın üzerinde olup; hayatı tehdit edecek düzeyde obezite mevcuttu. Bu 
hastalardan 64 yaşındaki bayan hasta yatışının 22. Gününde pulmoner emboli ön tanısıyla Göğüs Hastalıkları 
Kliniği’ne; 42 yaşındaki erkek hasta ise yatışının 14. gününde obezite sonucu oluşan hipoventilasyona bağlı ağır 
asidoz tablosuyla Anestezi Kliniği’ne nakledildi.  27 hasta farklı düzeylerde(min:2;max18kg)  kilo kaybı sağlanması 
üzerine obezite poliklinik izlemi önerisiyle taburcu edildi.

ÇOCUKLUK  ÇAĞI  OBEZİTESİ

Doç. Dr. Berrin Telatar
İstanbul Bilim Üniverstesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Obezite çocukluk döneminde komplikasyonlara, erişkin dönemde artmış mortalite ve morbiditeye neden olabilen 
önemli bir sağlık problemidir. Vücudun aşırı yağlanması olarak kabul edilir. Adipoz doku, adipozit adı verilen ve 
%95’i yağ  damlacığıyla kaplı hücreler tarafından oluşturulmuştur ve oldukça dinamiktir.  Yağ  dokusu vücudun yedek 
enerji deposudur.

Vücutta yağ dokusunun hacmi adipozitlerin sayıları ve büyüklükleri ile ilişkilidir. Yağ hücrelerinin sayısı alınan 
kalori ile bağımlı olarak özellikle intrauterin son dönemde  ve doğumu izleyen ilk yılda artma gösterir. Bu artma 
ergenliğe kadar devam etmekle birlikte hücrelerin artış hızı yaşla azalır.

Şişmanlığın süt çocukluğu döneminde başlamış olduğu çocuklarda , yağ  hücre hacimlerinin artmış ve hücre 
sayısının da normal çocuklardan daha fazla olduğu saptanmıştır.Daha ileri yaşlarda başlayan şişmanlığın hücre 
sayısında önemli bir değişikliğe neden olmadığı kabul edilmekle birlikte , kalori fazlalığının devamı , yaşamın her 
döneminde yağ hücrelerinde sayısal artışa neden olabilir. 

Tüm şişman kişilerde adipositlerin hacimlerinde artma gözlenir. Ağırlığın azaldığı dönemlerde yağ hücrelerinin 
sayısında azalma olmamakta ancak hücrelerin hacmi küçülmektedir.Yaşla değişebilmekle birlikte normal kişilerde 
vücut ağırlığının  1/4 ile 1/6 ‘sını yağ dokusu oluşturur. Sağlıklı bir yenidoğan bebekte yağ  dokusu vücut ağırlığının 
% 14’ü (~ 1/7) kadardır. Bu oran süt çocukluğu döneminde hızla artar ve 9-18. aylar arasında % 28’e yükselir. 10 
yaşında erkek çocuklarda yağ dokusu ağırlığın % 23’ünü ,  kızlarda ise % 28’ini oluşturur. 18 yaşında erkeklerde  bu 
oran % 12’ye iner , kızlarda % 25 dolaylarında kalır. 

EPİDEMİYOLOJİ:
DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından obezite konusundaki ilk çalışma 1997  yılında yayımlanan obezitenin 

önlenmesi ve tedavisi konusundaki rapordur.Bu raporun ardından 1999'da 24 ülkenin imzaladığı "Milano 
Deklarasyonu" yayımlanmıştır. Günümüzde obezite epidemisinin  özellikle çocuklar ve yetişkinler için alarm 
düzeyine ulaştığı ve gelecek nesiller için daha çok sağlık yüküne yol açacağı bildirilmektedir.  USA’da erişkinlerin % 
30’u obez, % 35’i fazla kiloludur. Çocuklarda yaklaşık 40 yılda obezite prevalansı % 300’ün üzerine yükselmiştir. 

Türkiye’de ulusal düzeyde yapılmış bir çalışma olmamakla birlikte bölgesel olarak yapılan çalışmalar 
değerlendirildiğinde 6-16 yaş arası okul çocuklarında  sırasıyla 2000 ve 2010 yıllarında aşırı kilolu olma sıklığının % 
10.3’ten % 17.6’ya, obezite sıklığının % 1.9’dan % 7.8’e yükseldiği, 10-19 yaş arası çocukların % 2.3’de, obez çocukların 
ise % 28’de metabolik sendrom görüldüğü rapor edilmektedir. 

ETYOLOJİ:
Obezite; vücutta yağ dokusunun aşırı miktarda olması veya yağ miktarının vücut kütlesine oranının 

artmasıdır.Erişkin dönemde obez olanların 1/3’ünde obezite çocukluk çağında başlamıştır. Obezite hormonal 
bozukluklara bağlı olarak da görülebilir.
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Ancak obez çocukların çoğunda şişmanlığa neden olacak herhangi hormonal bozukluk saptanmaz. Obezitenin 
nedeni çoğunlukla aşırı yemek yemeye bağlıdır ve bu tip obeziteye "basit obezite" veya "ekzojen obezite" denir. 
Ekzojen obezitesi olan çocukların boyları da yaşıtlarına göre uzundur. 

Bazı durumlarda  obezite nedeni olarak tıbbi bir sorun saptanabilir. Bir hastalığa bağlı olarak obezite tablosu 
ortaya çıkar ki, buna "patolojik obezite" denir ve çoğunlukla buna kısa boy eşlik eder.

1-Genetik Defektler:
Alstrom sendromu
Bardet-Biedl sendromu
Biemond sendromu
Carpenter sendromu
Cohen sendromu
Down sendromu
Froclich sendromu
Prader-Willi sendromu
Turner sendromu
Delesyon 9q34
ENPP1 gen mutasyonları
Leptin ya da leptin reseptörü gen eksikliği
Melanokortin 4 reseptör gen mutasyonu
Pro-opiomelanokortin (POMC) eksikliği 
Monozigot ikizlerde vücut ağırlığı ve derialtı kalınlığı ölçümlerinin eş olması, ebeveynlerden   birinin obez oluşu 

ile çocukta obezite  riskinin % 40’a , her ikisinin de obez olması durumunda % 80’e çıkması bu durumu destekleyen 
verilerdir. Beraber veya ayrı büyüyen tek yumurta ikizlerinin BMI’leri arasında benzerlik olması çevresel faktörlerin 
etkisinin % 30 oranında olduğunu göstermektedir. Genetik faktörlerin, vücut yağlanmasına katkısının % 25-80 
arasında olduğu düşünülmektedir.  Evlatlık olarak alınan ikizler kıyaslandığında, boya göre tartı veya cilt 
kalınlığındaki varyansın % 80’i  genetik temellerle açıklanabilir.Bu çocukların VKİ’si ile biyolojik aileleri arasında 
güçlü bir ilişki vardır; ancak üvey aileleri ile olan ilişki daha zayıftır.  TV izleme, bilgisayar ve video oyunları, kentsel 
yaşam, oyun alanlarının olmaması  obezite riskini artırmaktadır. 

2-Epigenetik: Epigenetik, DNA dizisindeki değişikliklerden kaynaklanmayan, aynı zamanda kalıtımsal olan gen  
değişikliklerini inceleyen bilim dalıdır. Genetik olmayan fenotipik varyasyonları incelemektedir. Bu değişiklikler 
hücreyi ya da organizmayı doğrudan etkilemektedir. DNA metilasyonu veya DNA’nın histon modifikasyonu 
nedeniyle yağ dokusunda kalıtsal değişiklikler meydana gelebilir. Hayvan çalışmalarında annenin folat, metionin ve 
vitamin B12 tüketiminin DNA metilasyonunu etkileyebileceği gösterilmiştir. 

3-Endokrin Nedenler:
Hipotiroidizm 
Büyüme hormonu eksikliği
Kortizol fazlalığı
PCOS
Hiperinsülinizm 
Mauriac sendromu
Psödohipoparatiroidizm 

4-MSS Patolojileri: Doğumsal ya da kazanılmış hipotalamik anormallikler çocuklarda ve adolesanda şiddetli 
obezite yapabilir.Bu durum beyine uygulanan radyasyon ve cerrahi kaynaklı olabilir.Hayvan deneylerinde 
hipotalamusun ventromedial bölgesinin bilateral lezyonları iştahta aşırı bir artma ve obeziteye yol açar.  İnsanlarda 
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beyin tümörleri,  menenjit,ensefalit ve ağır beyin travması vakalarında hiperfaji ve obezite gelişebilir.  Lösemili 
hastalarda merkezi sinir sistemine invazyon hipotalamik obeziteye neden olabilir. 

5-İntrauterin Dönem: Gebelikte az kilo alımı ve  zayıf anne önemli risk faktörleridir.  II.Dünya Savaşı sırasında 
gebe olan ve gebeliğinin ilk iki trimesterinde ağır açlık çeken gebelerden doğan çocuklarda  18 yaşında iken obesite 
sıklığı  iki kat fazla bulunmuştur. Yine gebelik döneminde annedeki aşırı yağlanmanın obezite nedeni olabileceğini 
göz ardı etmemek gerekir.

6-Beslenme: Son 40 yıl içinde gıda alışkanlıklarının değişmesi, evde yemek hazırlayan aile sayısının 
azalması,gıdaların yüksek kalorili,yağ içeriği yüksek ve basit karbonhidrattan zengin olması (fast food), yüksek 
karbonhidratlı meşrubatların, soda, spor içeceklerinin tüketilmesi önemli risk faktörleridir.

ETYOPATOGENEZ:
Enerji alımının enerji harcanmasından fazla olmasıdır. Enerji alımı besinlerle olur. Enerji harcanması ise başlıca 3 

yolla meydana gelir:
   *Fiziksel aktivite
   *Besinlere, soğuğa ve strese termojenik yanıt
   *Bazal metabolik olaylar ( % 70) 
Organizmada yağ  dokusu ve beyin arasında etkili bir haberleşme sistemi vardır. Yağ dokusu arttığında beyin 

iştahı etkileyen mekanizmalarla gıda miktarını azaltır ve termogenezi artırarak yağ dokusu miktarını normale 
getirmeye çalışır. Yağ dokusu azaldığında bu mekanizma tersine çalışır. 

Obezitenin altında yatan patogenetik mekanizma büyük bir olasılıkla, yağ dokusu ile beyin arasındaki ulaklar , 
bunların beyindeki reseptörleri veya bunların beyinde etkilediği efektör mekanizmalardır.

Yağ dokusu beyin ulakları: LEPTİN ve İNSÜLİN (İnsülinin etkisi çok azdır.)
Vücuttaki yağ miktarı arttığında yağ dokusundan salgılanan leptin miktarı da artar. Leptin hipotalamusdaki 

nukleuslar aracılığıyla termogenezi artırır ve gıda alımını azaltır. Adipositlerden salgılanan ve yemeyi inhibe eden bir 
negatif feed-back faktörüdür.

Leptini kodlayan “Ob” geni 1994 yılında bulunmuştur. Leptin insan ve kemiriciler dahil çeşitli canlılarda bulunan 
geni tarafından kodlanan ve plazma düzeyleri yağ  dokusu miktarına paralellik gösteren ve beyindeki spesifik 
reseptörüne bağlanarak organizmadaki yağ dokusu miktarını beyine ileten bir ulaktır.

Leptin iştahı azaltır,enerji harcamasını artırır.Azalmış metabolik hızı normale getirir. Nöroendokrin 
fonksiyonlarda ve glukoz homeostazının sağlanmasında önemli rol oynar. Leptin geninde ve leptin reseptör geninde 
mutasyon olan fareler hipotalamik hipogonadizme bağlı olarak infertildir. 

LEPTİN EKSİKLİĞİ: Leptin eksikliği olan farelere leptin uygulandığında hiperglisemi ve hiperinsülinemi azalır. 
KC’de glukoneogenez inhibe edilir.β hücrelerine direkt olarak etki ederek insülin sekresyonunu inhibe eder. 

      Leptin hipotalamusa etki eder
1- Sempatik aktivite artar, termogenez artar.
2- LHRH artar, puberte ve fertilite gerçekleşir.
3- Melanosit stimulan hormon (MSH) artar,
4-NPY ( Nöropeptid Y) azalır ve gıda alımı azaltılır.
Hipotalamusun ventromedial nukleusu tokluk ,  lateral nukleusu açlık sinyallerini algılar.NPY(Nöropeptid Y), 

Ghrelin,  Oreksin A ve B,Agouti- related peptid (AGRP)gibi maddeler gıda alımını uyaran  (OREKSİJENİK); Leptin, 
İnsülin, Kolesistokinin,alfa-MSH    ise gıda alımını inhibe eden(ANOREKSİJENİK) maddelerdir.   

  OBEZİTE BAŞLANGIÇ YAŞI: Obezite her yaşta gelişebilmekle birlikte çocukluk döneminde başlangıç yaşları en 
sık olarak yaşamın ilk yılı, 5-6 yaş arası ve ergenlik yaşlarıdır. Fazla kilolu çocuklar genellikle iri ve erken gelişen 
çocuklardır. Ergenlikten önce boyları ve kemik olgunlaşma düzeyleri yaşıtlarına göre ileri olur.Ergenlik belirtileri daha 
erken yaşlarda ortaya çıkar ve büyüme daha erken yaşta tamamlanır. Kilolu erkek çocuklarda jinekomasti görünümü 
ve çok defa strialar gözlenir; penis yağ dokusuna gömülü olduğundan normalden daha ufak boyutlarda gözükür.
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OBEZİTE  TANISI: Aslında en uygun yöntem vücut yağını doğrudan ölçen yöntemlerdir. Ancak bunların 
uygulanması güç ve ekonomik değildir.  Bu nedenle tercih edilmezler. 

Vücut yağını doğrudan ölçen yöntemler:
• Hidrostatik dansitometri,
• Skinfold testleri,
• Xray absorbsiyometri (DEXA), 
• Magnetik rezonans görüntüleme
• Biyoelektrik impedans analizi (BİA)’dir. 
Saha çalışmalarında en çok kullanılan yöntemler :
RELATİF AĞIRLIK- RA
                            Ağırlık (kg)
  RA: ------------------------------------- x 100
             Boya uyan 50.persantildeki ağırlık (kg)
      Bu değerin  % 110 -120 arasında olması fazla ağırlıklı,
                           > % 120  olması obezite olarak kabul edilir.
VKİ(VÜCUT KİTLE İNDEKSİ) : Ağırlık  (kg) / Boy ² (m)
DERİ ALTI YAĞ DOKUSUNUN ÖLÇÜLMESİ:  Derialtı yağ dokusunun kaliper ile ölçülmesi,  şişmanlık 

değerlendirilmesi için kullanılan bir diğer parametredir. Kaliper kullanımında kolay oluşan teknik hatalar, kaliperin 
yaygın bulunmaması ve derialtı kompresibilitesinin gösterdiği bireysel ve etnik farklar nedeni ile bu ölçüm de çok 
yaygın kullanıma girememiştir.Kaliper ile ölçümde triceps,  subscapula, göğüs, karın, suprailiac  ve uyluk 
kullanılabilir.

Bu yöntemlerden en çok kullanılanı WHO 'nun da önerdiği şekilde yaşa ve cinsiyete uygun hazırlanmış VKİ 
persantil eğrileridir. VKİ çocuk ve yetişkinlerde vücut yağını belirlemede oldukça güvenilir bir tarama 
yöntemidir .VKİ’nin yaşa ve cinse özgü persantil eğrileri VKİ sonuçlarının değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

2 yaşından küçük çocuklarda boya göre tartının 95. persantilin üzerinde olması fazla kiloya ya da  obeziteye işaret 
eder ve ileri değerlendirmeyi gerektirir. 

Türk çocukları için  güncel vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri 
hesaplanmış   ve persantil eğrileri elde edilmiştir.

SONUÇ: Çocukluk çağında obezite gittikçe büyüyen bir küresel bir tehlikedir. Genetik, endokrin, çevresel pek çok 
nedenden kaynaklanan karmaşık bir yapıdadır. Toplum taramalarında  VKİ verilerine dayanılarak oluşturulmuş 
persantil eğrileri kullanılmaktadır. 
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE TEDAVİSİ

Doç. Dr. Seçil Günher Arıca
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Çocukluk çağı obezitesinin tedavisi oldukça zordur ve başarılı bir tedavi için obezite nedenleri doğru olarak 
saptanmalıdır.  Tedavide uygulanan yöntemler beş grupta toplanır: Diyet, egzersiz, davranışçı tedavi, ilaç tedavisi ve 
cerrahi tedavi. Bu yöntemlerden diyet tedavisi, egzersiz tedavisi ve davranış değişikliği tedavisinin aynı anda 
kullanılması, başarı oranını arttırmaktadır. Tüm tedavilerin amacı; hastaya uygun olan kiloya erişildikten sonra o 
kilonun uzun süre korunabilmesi ve yeni ağırlık kazanımının önlenmesidir. 

Diyet: Çocuklara yetişkinlerdeki gibi düşük kalorili bir diyet verilirse büyüme duraklar. Çünkü çocuklar günlük 
aldıkları kalorinin %12 sini büyüme ve gelişme için harcarlar. kalori hesabı çocuğun yaşına ve cinsiyetine uygun 
olarak yapılmalıdır. Günlük kalori miktarı hesaplanırken, ideal kiloya göre alınması gereken kalorinin % 80‟i ve ileri 
derece obez çocuklarda kısa bir süre için % 60‟ına kadar inilebilir.  Toplam kalori 5-8 öğüne bölünerek verilmelidir. 
Günlük enerjinin %55-60' ı karbonhidratlardan, %12-15'i proteinden, %30' u yağlardan sağlanmalıdır. Bu diyet 5 yaş ve 
üzeri çocuklarda uygulanabilir. Karbonhidratlar posa içeriği yüksek olan oligo ve polisakkaridler gibi kompleks 
şekerlerden oluşmalıdır. BKI 85-95 persentil arasında olan çocuklarda ağırlık kaybı yerine vücut ağrlığının korunması 
sağlanır.  BKI 95 persentil ve üzerinde olanlar için ise ideal vücut ağırlığına ulaşana kadar haftalık 0,5 kg verilmesi 
yeterli olacaktır. 

Egzersiz:  Düzenli egzersiz, her yaş gurubunda diyetle birlikte önerilmektedir. Televizyon ve bilgisayar karşısında 
uzun süre hareketsiz oturmamak, oyun ve okul çağındaki çocukların günlük işlerini kendilerinin yapması, yakın 
mesafelere yürümeleri alınabilecek ilk tedbirlerdendir.Egzersiz başlangıçta 15–20 dakika olup,  süre giderek 
artırılabilir. Egzersiz sıklığı başlangıçta haftada 3-4 gün olmalıdır.Yüzme, bisiklet, dans, tenis, basketbol gibi sportif 
aktiviteler özellikle önerilmektedir. Bu aktiviteler ileriki dönemlerde kilo kontrolünü sağlamak içinde yaşam tarzı 
haline getirilmelidir.

Ancak bu arada unutulmaması gereken en önemli nokta çocuğa moral desteği verilmesi gerektiğidir. Onun 
şişmanlığını alaya almak, devamlı tenkit ederek küçük düşürmek, yiyeceğini aşırı kısıtlayıp adeta aç bırakmak 
çocukta ciddi ruhsal sorunlar yaratabilir. Sıcak, destekleyici,  çocuğa her şeyin anlatıldığı bir yaklaşımla,  obezite birçok 
çocuk için çözümlenebilecek bir sorundur.

Davranış Tedavisi: Çocuklarda ideal kiloya ulaşmak ve sürdürmek için yapılan sağlıklı yaşam tarzı değişikleridir. 
Davranışsal değişiklerin oluşmasında aile kilit rol oynamaktadır. Davranışçı tedavi  yaşa uygun kalori/günlük diyetin 
uygulanması,  tüketilen yiyeceklerin (yapabiliyorsa hasta tarafından) düzenli bir şekilde kayıt edilmesi, doktor 
tarafından yapılan haftalık kilo takibi, yemekleri evde yemek ve bu sırada televizyon, radyo veya kitap okumak gibi 
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dikkati başka yöne çeken uyaranların bulunmaması, öğün arası atıştırmayı yasaklama, fiziksel aktivitenin artırılması, 
kilo kaybettikçe ödül ile motive etme aşamaları içerir.

Farmakolojik tedavi: 16 yaş öncesinde henüz FDA onayı alan bir obezite ilacı yoktur.
Cerrahi tedavi: Çocukluk çağında rutinde cerrahi tedavinin yeri yoktur. yalnızca 16 yaş üzerinde ve morbİd 

obezitede uygulanabilir. 

OBEZİTEDE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERİ

Yrd. Doç. Dr. Betül Battaloğlu İnanç
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Tamamlayıcı tıp yöntemlerinden bir kısmı; 
• Akupunktur
• İnjeksiyon akupunkturu
• Manuel Terapi
• Psikoterapi
• Sağlıklı ve Dengeli Beslenme
• Fizyoterapi ve Egzersiz
• Refleks Tedavisi(Refleksoloji-El ve Ayak Masajı) 
• Masaj
• Fitoterapi / Herbalizm ( Şifalı Otlarla Tedavi)
• Hipnoz ( Hipnoterapi )
• Yoga
• Ozonterapi
• Solunum Egzersizleri ve Solunum tedavisi
• Balneoterapi (Banyo ve Kaplıca Tedavileri)
• Shiatsu ( Akupressür )
• Renk, Kristal, Dans Terapisi
• Meditasyon
• Chi Gong ve Tai Chi Ch’uan’ dır.
Akupunktur; İnsan vücudunun bazı noktalarının iğne kullanmak suretiyle uyarılmasını sağlayan bir tedavi 

yöntemidir. 
Geleneksel Çin Tıbbı, 4000 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Etki mekanizmaları halen çok net açıklanamasa 

da tüm dünyada hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 
Akupunktur etki mekanizmaları, organizma ve onunla ilgili sistemlere dayanılarak açıklanabilir mi? Bu sorunun 

cevabını verebilmek için başvurabileceğimiz birçok bilim dalı var.
Hastalık durumunda uyguladığımız akupunktur yönteminin nasıl etki ettiğini anlatabilmek için fizik,  kimya, 

histoloji, anatomi, farmakoloji, fizyoloji gibi bilim dallarına sık sık başvuracağız.
Örneğin; ELEKTRİKSEL NÖTRLÜK. Negatif ve pozitif yüklerin birbirlerine tamamen eşit olması durumuna 

fizikte,  "Elektriksel Nötrlük " adı verilir. Hastalık durumunda, hasta organ ve uzuvlardan sinir sistemi aracılığı ile 
taşınan impulslarla, korespondans kompleksinde elektriksel davranışlar değişir.

Kulak akupunkturu, akupunktur uygulamaları içinde çok özel bir konuma sahip. Neden? Çünkü, kulak kepçesi 
dedeksiyonu sadece hastalık durumlarında sinyal veriyor. Kulak kepçesi, sağlıklı kişilerde patolojik sinyaller vermez.
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Bu davranışıyla,  bizlere hastalıkların gerek teşhis ve gerekse tedavinin gidişinin gözlemlenmesinde ve 
kontrolünde büyük avantaj sağlar.

KULAK KEPÇESİ VE ORGANİZMA ARASINDAKİ BAĞLANTILAR
1. Sinir sistemi ile 
2. Hücre komünikasyonu ile 
3. Milieu interior ile sağlanmaktadır. 
Dr. Nogier,  yaptığı araştırmalar sonunda vücudun kulak kepçesinde ana rahminde baş aşağıya yatan bir cenin 

gibi temsil edildiği sonucuna varmış ve bu temsil edilişi statik bir resim olarak düşünmüştür. Ancak, bu temsil 
resminin ceninin kaçıncı ayına  ait olduğu konusuna açıklık getirilememiştir. Bu sorunun cevabını verebilmek için 
birçok teori ileri sürülmüştür. Bu teorilerden akla en yatkın olanı, binlerce fetüs üzerinde yapılan araştırmaya dayanan 
B.J. Overby'e ait olanıdır. Bu teoriye göre:

1. Kulak kepçesi, embriyonun gelişimini yansıtan bir film perdesidir
2. Kulak kepçesindeki anatomik bölümler, sahip oldukları refleks bölgeleriyle, bağlı oldukları organlar ya da 

vücut kısımları ile aynı sırayı takip ederek gelişirler.
Primitif embrio beyninde; Blastophor adı verilen hücrelerin varlığı ve bu hücrelerin çıkarılmasıyla sinirsel 

gelişmenin durduğu, 1935 yılından beri biliniyor. Bundan, embriyodaki, blastophor/embrional organizma arasındaki 
bağlantının, sonradan talamus/organizma bağlantısına dönüştüğü anlaşılmaktadır.

Talamus ile beyin arasındaki koordinatif çalışma, kulak kepçesinin önemini bir kere daha ortaya koymaktadır. 
Primitif embriyoda, blastophor hücreler ile kulak taslağı birbirine çok yakın olarak yer alır. Bu mesafe birkaç mm den 
ibarettir.  Yapılan araştırmalar, kulak kepçesini oluşturan hücre innervasyonlarının, anatomik yapılaşmadan sonra 
oluştuğunu göstermiştir. 

Kilo vermede akupunktur, diyet ve hareket ile birlikte ideal bir kombinasyondur. Akupunkturun kilo 
verdirmedeki yararı,  kişiye sağlıklı bir diyeti zorlanmadan yaptırabilmesinden kaynaklanmaktadır. Obez hastayı 
tedavi etmeden önce,  şişmanlığa doğru teşhis konulması büyük önem taşımaktadır. Kilo vermenin ana prensibi 
sağlıklı kilo vermek olmalıdır. WHO’ nün bir açıklamasına göre en sağlıklı kilo verdiren diyet,  ortalama haftada yarım 
kilo verdiren diyettir. Hastanın süratli kilo vermenin yanlış olduğunu hemen belirtmemiz gerekiyor. Kilo verilmesi 
sırasında aşırı spor yüklemeleri, tedavi sonrasında bırakılırsa, verilen kilonun süratle geri alındığı yadsınamaz.

Peki akupunkturu zayıflamada nasıl kullanıyoruz? İştahı azaltarak.
Kulak kepçesinde anti-agresyon noktası bu işi başarmamız için gerekli bir korespondans alanı. Bu nokta kilolu 

kişilerde hemen hemen her zaman patolojik sinyaller verirken bulunur. Bu noktaya batırılacak gümüş iğne ile 
hastanın yemeğe karşı olan saldırganlığını önleyebiliyoruz. Hipertansif hastada, bu noktayı kullanamadığımızda, o 
zaman bu nokta yerine Omega ana noktasını ve Omega 1 noktasını tedavi kapsamına alabiliriz.

Şişman kişilerde özelliklede yemek aralarında yenen abur cubur, kilo almanın en büyük nedenidir.
 Beyin alışılan saatlerde mideye hem asiti hem de gastrini arttırıcı sinyaller gönderir. Böylece kişi yemek 

aralarında da yemeye devam eder. Buna kulak akupunkturu aracılığı ile mani olunabilmektedir.
Midedeki asit salgılanmasını önleyebilmek için, vagus sinirinin bir dalı olan r. Auricularis n. Vagi ya da sıfır 

noktasını kullanırız. Bu şekilde asit salgılanmasına mani olabiliriz.
İştah ve haz duyuları omurilik arka boynuzundan beyne duysal sinirlerle taşınır. Taşınma olayını omurilik 

katında bloke ederek korteksin açlık hissini algılamasına mani olabiliriz. 
Kişinin strese girmeden diyet yapabilmesine katkıda bulunan diğer bir nokta ise Valium noktasıdır.  Valium 

noktası aracılığı ile GABA salgılanması sağlanarak kişinin relaksasyonu da sağlanır.
Başka bir program Dr. Nogier’in klasik programı. 
Bu program aslında daha çok sigara bıraktırılmasında kullanılırsa da, modifiye ederek, obesite tedavisinde de 

kullanıyoruz. 
Bu programda kullanılan noktalara gelince: “Nogier’e göre” Dominant kulak kepçesinde kullanılan noktalar: 
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    1.   Sıfır 
    2.   Epifiz 
    3.   Antiagresyon 
    4.   Omega ana 
    5.   Nörovejetatif medulla merkezleri 
Obezitede, hipotalamus veya diğer nörolojik beslenme merkezlerinin işlevsel düzenlenmesinin şişman 

olmayanlardan farklı olması mümkündür. Ayrıca, beslenmeyi kontrol eden nöron yollarında,  nörotransmitterler ile 
ilgili bir sorun olabilir.  Ya da obez insanlarda beslenme merkezinin ‘ayar noktası’ normal insana göre, vücuttaki besin 
deposunun çok daha üst düzeyine ayarlanmış olabilir. 

Akupunkturda esas olan, kişinin durumuna uygun programın, hekimi tarafından belirlenerek, hangi noktanın bu 
tedavi kombinasyonunda kullanılacağının bilinerek uygulanmalıdır. Yoksa akupunktur, hastaya gelişigüzel iğne 
batırma değildir. Akupunktur, bir nörotransmitter bilimidir.

OBEZİTEDE VÜCUT AKUPUNKTURU    

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çayır
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Günümüzün en önemli sağlık problemlerinden olan obezite birçok kronik hastalıkla ve komplikasyonla ilişkisi 
olması nedeniyle önemlidir. Teorik olarak alınan ve harcanan enerji arasındaki dengenin harcanan enerji lehine 
çevrilmesi durumunda tedavi edilebilir. Obezitenin tedavisi kolay gibi görünmekle beraber uygulanmasındaki 
zorluklar nedeniyle her zaman başarı sağlanamamaktadır. İşte bu nedenle hastalar alternatif yöntemlere 
başvurmaktadır. Bu yöntemler içerisinde en popüler olanı şüphesiz akupunkturdur. Akupunktur Geleneksel Çin Tıbbı 
uygulamaları arasında 2500 yıllık bir tarihe sahiptir. Akupunktur felsefesine göre vücudumuzda yin ve yang olmak 
üzere birbirine zıt iki çeşit enerji vardır. Bu enerjiler hem birbirlerini dengelerler, hem de birbirleriyle sürekli bir 
etkileşim içindedirler. Yin ve yang arasındaki etkileşim insanın doğuşundan itibaren vücudunda var olan ve “qi” adı 
verilen hayat enerjisini oluşturur. İşte bu enerjiler vücudumuzdaki hayali meridyenlerde (kanallarda) belli bir 
düzende akar. Bu akışta bir problem olduğunda hastalıklar oluşur. Yani bir kişide yin,  yang ve qi denge içinde ise kişi 
sağlıklıdır. Akupunkturla ilgili bir başka kavram da beş element teorisidir.  Bu teorideki beş faz beş farklı hareketi ve 
enerjiyi tanımlar. Obezitede sıklıkla toprak fazında problem olduğu düşünülür ve daha çok toprak fazındaki mide ve 
dalak meridyenlerinden akupunktur noktaları seçilir. En çok kullanılan noktalar ise SP-6, SP-9, SP-10, ST-4, ST-25, 
ST-36, LI-4,  LI-11,  H-7 ve REN-12’dir. Tedavi protokolü hastaya göre değişmekle birlikte genellikle üç ay boyunca 
diyet ve egzersiz önerilerine eşlik eden haftada iki defa 30 dakika sürecek iğneleme şeklindedir. Üç aylık tedavi 
sonrasında hedef kiloya ulaşana kadar kulak akupunkturu ile tedaviye devam edilir. Akupunktur WHO’nün 1979’dan 
beri kabul ettiği bir tedavi yöntemi olup; uygun hastalarda kullanılması önerilebilir.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA FİTOTERAPİ

Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

“Önce söz, sonra bitki, sonra bıçak”  Asclepius
Fitoterapi bitkilerle tedavi anlamına gelmekte olup yazılı belgelere ilk ulaşabildiğimiz eski Mısır ve Mezopotamya 

devletleri döneminden beri kullanımı belgelerle gösterilebilen bir tedavi yöntemidir.  Halen 20-70 bin dolayında 
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bulunan tıbbi kullanımı olabilecek bitkilerden eski Mısır ve Mezopotamya’da yaklaşık 250 tanesi o zamanın yazılı 
belgeleri (papirüs ve tabletler) içerisinde yer almaktadır. Bu sayı eski Yunan medeniyetinde 600’e Arap, İran ve Türk 
devletlerinde 4000’e kadar ulaşmıştır. Bitkilerle ilgili ilk kapsamlı derleme Dioskorides tarafında yazılmış olan 
“Mateia Medica” dır. On dokuzuncu yüzyıla kadar kullanılan bitkilerin kullanım endikasyonları “Dört hılt” ya da 
Aristo döneminden beri bilinen “Humoral teori” doğrultusunda (kan, sarı safra, kara safra ve balgam) kullanıldığı 
için bitkiler konusunda günümüze kadar ulaşan bilginin günümüz bilimsel metotlarına uygun olarak kullanımı da 
pek mümkün görünmemektedir. Ancak son birkaç yüzyıldır, özellikle temel bilimlerde ortaya konan gelişme ile 
bilimsel metoda uygun bitki analizi, etken madde tayini ve endikasyon belirleme mümkün olabilmiştir. Doğu ve Uzak 
Doğu’da modern tıbbi yöntemler dışında tedavide bitkilerin kullanımı ise tek başına değil akupunktur, moksa masaj 
gibi diğer tedavi seçenekleri ile birlikte hasta bireylere bütüncül yaklaşımın bir parçası şeklindedir.

Aromatik ve tıbbi bitkiler şeklinde yapılan sınıflandırmada ticareti yapılanların yarısı besin iken kalan diğer yarısı 
ilaç ve kozmetik olarak kullanılmaktadır. İlaç olarak kullanılan bitkiler; bitkiler, bitkisel malzemeler, bitkisel 
preparatlar ve bitkisel son ürünler olarak ta sınıflandırılmaktadır. Bitkiler en azından sağlığı geliştirilmesi ve 
korunması amacıyla belirli özelikleri olduğu düşüncesiyle doğrudan besin ya da baharatlar vs. gibi besin katkı 
maddeleri olarak ta kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler; flavonoidler (diüretik), siyanitler (antioksidan), uçucu 
yağlar (antimikrobial, anti oksidan, antispazmodik), alkaloidler (uyarıcı), tanenler (antiseptik ve konstipan) gibi çok 
sayıda temel ve daha az miktarda farklı bileşikler içerebilmektedir. Bunlardan uçucu yağlar; anason, rezene, okaliptus, 
zencefil, nane ve adaçayı solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Örneğin bu tür bitkiler arasında bulunan 
ıhlamur taze hazırlandığında açık sarı renkliyken sedatiftir, tekrar tekrar kaynatıldığında kırmızılaştıkça soğuk 
algınlığına karşı etkili hale gelir. Dolaşım problerinde mabet ağacı,  alıç meyvesi ve yaprakları, at kestanesi, sarımsak, 
yonca ve ökse otu kullanılmaktadır. Bir endikasyon için kullanılan bitki aynı zamanda başka bir endikasyon için de 
kullanılabilmektedir. Örneğin sarımsağın (allium sativum) bakteriostatik, anti agregan, fibrinolitik, antihipertansif ve 
lipid düşürücü etkleri vardır.

Diğer tedavileri alan hastaların yaklaşık üçte biri, kronik hastalıklarda ise üçte ikiden fazlası bitkisel tedavilerinde 
içerisinde bulunduğu alternatif ya da tamamlayıcı tıbbi tedavileri kullanmaktadır. Belki de “doğal olan sağlığa 
faydalıdır” öngörüsüyle tüm dünya da bitkiler ve bitkisel ürünler reçeteli ya da reçetesiz olarak satılmakta ve 
kullanılmaktadır. Bilimsel bir temele dayansa da dayanmasa da bu eğilimin temel nedeni doğumdan itibaren 
bozunma sürecine giren organizmanın ergenliği tamamladıktan sonra hızlanan yapısal ve fonksiyonel kayıplarının 
yavaşlatılması ya da oluşan değişikliklerin bedensel fonksiyonlar ve yapı üzerindeki etkisinin olabildiğince 
azaltılmasıdır. Kanıta dayalı bir yaklaşımla sağlığın geliştirilmesi, korunması ve hastalıkların tedavi sürecine dahil 
olan ya da olmaya çalışan Aile Hekimleri için bu alanın; bitkisel tedavileri kullanan bireyler kadar aşina olmadığı 
rahatlıkla söylenebilir. Tıp eğitiminde ilaç geliştirilmesi sürecinde bitkilerin kullanıldığı ve bitkilerden üretilen bazı 
temel ilaçların bulunduğu bilgisi dışında biz Aile Hekimleri’nin aldığı bir eğitim bulunmamaktadır. Aramızdan bu 
konuya ilgi duyanların kendi çabaları ve farmakognozi anabilim dallarınca verilen kısa süreli eğitimler günlük 
uygulamalarımızı yönlendirmeye yetecek kapsam ve süreklilikte olamamaktadır. 

Tüm dünyada bulunan ortak flora bitkileri dışında Her coğrafi bölge kendine floraya da sahiptir. Çok sayıda 
endemik bitki bunmaktadır. Aynı bitki birbirine çok yakın coğrafi bölgeler arasında bile farklı isimlerle adlandırılıp 
farklı endikasyonlarda da kullanılabilmektedir. Tedavide her türü bitki kullanımında en temel sorun doz ayarında 
standardizasyonun yapılamamasıdır. Kullanılan bitkiler çok sayıda etken madde içermekte ve bunlardan baskın olan 
bir ya da bir kaçının (remedium cardinale) farmakolojik etkisi için kullanılmaktadır. Ancak bu arada içerdikleri diğer 
etken maddelerin istenen endikasyonda ne gibi etkilerinin olabileceği ya da kullanılan ilaçlar ile etkileşimi her zaman 
bir bilinemez olarak kalabilmektedir. 

Tüm zorluklarına rağmen sağlığı geliştirilmesi, korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; bitkisel tedavilerin 
Aile Hekimleri’nin önerileri ya da bilgileri olmadan kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle bu uygulamanın bir parçası 
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olmasak ta bizlere bağlı bireylerin takip ve tedavilerinde kendi oluşturduğumuz süreci etkilemesi kuvvetle muhtemel 
fitoterapi uygulamaları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak temel yeterliliklerimiz içerisinde bulunmalıdır.  

“OBEZİTEYE GENÇ BAKIŞ OTURUMLARI”

DİYABET OBEZİTENİN NEDENİ Mİ, SONUCU MU?

Habibe Coşkun
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Obezite ve Diyabet Arasındaki Bağ
Şişmanlık günümüzde, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. 

Genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu, “boy uzunluğuna göre vücut 
ağırlığının arzu edilen düzeyin üzerine çıkması” olarak tanımlanmaktadır. Normalde yetişkinlerde sinirsel, hormonal, 
kimyasal ve fiziksel mekanizmalarla; enerji alımı ile harcaması arasında denge kurularak, vücut ağırlığı belirli bir 
düzeyde kalır.  Bu mekanizmaların bir veya birkaçındaki bozukluk bu dengeyi olumsuz yönde etkileyerek vücut 
ağırlığının değişmesine neden olur. Şişmanlık, uzun süren enerji dengesizliği sonucudur.

Dünya genelinde şişmanlık prevelansını etkileyen etmenler arasında; kalıtım, yaş, cinsiyet, besin tüketimi ve 
beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzı ve/veya alışkanlıkları yer almaktadır.

Bedendeki toplam yağ  kadar, yağın dağılımı da önemlidir.  Yağın bedenin alt bölümlerinde toplanması jenosid,üst 
bölümlerinde toplanması android şişmanlık olarak belirlenir.Bel çevresi erkekte 94 cm, kadında 80 cm olması BKİ 
25’e,erkekte 102 cm,kadında 88cm olması BKİ 30 ve üstüne tekabül eder.Bel çevresi erkek 94 cm, kadında 80 cm 
üstünde olması bir ya da daha çok kardiyovasküler risk faktörleriyle ilintilidir.Bel/kalça oranı erkekte 1.0, kadında 
0.8’in üstünde olması da şişmanlığın belirtisidir.

Bugün, şişmanlık bir hastalık  olarak kabul edilmektedir. Şişmanlık çeşitli yönlerden bireyin sağlığını olumsuz 
yönden etkiler.

1. Ağır bir vücudun taşınması güçtür.  Özellikle orta yaşlı ve yaşlılarda,ağır vücudun taşınması,eklemlerde 
ağrıların artmasına yol açar.

2. Özellikle gençlerde, şişmanlık utanç verir.Birey,kendinin çirkin olduğu ve herkes tarafından gülünç karşılandığı 
düşüncesine saplanır.

3. Kas hareketlerinin verimi zalır,fiziksel ve mental hareketsizliğe yol açabilir.
4. Kalp, damar,böbrek ve pankreas gibi sistemlerin işlevsel bozukluğuna yol açabilir.
5. Çeşitli organların  işlevsel bozukluğu sonucu,bazı kronik hastalıkların oluşum riski artar ve bunlar da  yaşam  

süresinin kısalmasına  neden olur.
Diyabetes Mellitus
İnsülin hormonunun etkisizliğinden veya salınımındaki bozukluktan kaynaklanan hiperglisemi ile karakterize 

metabolik hastalıklar bütünüdür.Yaşam boyu süren bu hastalığın tedavisi, bireyde öncelikle  tıbbi beslenme tedavisi  
ve egzersiz alışkanlığı kazandırarak yaşam tarzı değişikliği sağlamak,gerekli durumlarda  tıbbi tedaviden destek 
almak ve bu disiplinin bireye öğretilmesi ile diyabetli bireyin diyabet bakımını kendi  kendine yapabilmesini 
sağlamaktır. Diyabet küresel bir sorundur ve daha çok gelişmekte olan ülkelerde yoğun olarak görülmektedir. 
Genellikle diyabet sıklığı şişmanlıkta artmaktadır.Normal ağırlığından % 20 daha fazla olanlarda, diyabet sıklığı %8 
bulunmuştur.Normal ağırlığın %20 altında olanlarda bu oran %2 dir.Son yıllarda geleneksel diyetten uzaklaşmaya 
paralel olarak bazı Asya ülkelerinde şişmanlık ve bununla ilintili  diyabet prevalansında da hızla artış 



3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

25

olmaktadır.Ülkemizde yapılan araştırma ve gözlemlerde de şişmanlığın,Tip2 diyabetinin önemli nedenlerinden biri 
olduğu görülmektedir.Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre şişmanlık, tip2 diyabetin %80 inden  koroner kalp 
hastalığının %35 inden hipertansiyonun %55 inden sorumludur. Şişmanlık,insülin direnci ve bununla ilintili tip2 
diyabet, hipertansiyon ve kan lipit profilinde bozulmayla belirlenen metabolik sendrom için başta gelen risk 
faktörüdür.

OBEZİTEDE KAS VE İSKELET SİSTEMİ PROBLEMLERİ

Sezen Ulusoy
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Obezite insan vücudunda yağ hücrelerinde depolanan doğal enerji rezervlerinin ciddi risk oluşturacak düzeyde 
artması ve sonuçta ölüm oranlarının kaçınılmaz olarak yükselmesi ile karakterize bir hastalıktır. Yağ dokusu 
rezervlerindeki bu artış kişinin biyolojik özellikleri psikolojik yapısı ve çevresel faktörlerin henüz aydınlatılmamış 
kompleks ilişkisi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Vücut kitle indeksinin 30 kg/m2 den fazla olduğu bilinen obez 
hastalarda vücutta birçok sistem bu durumdan etkilenmektedir. Kas iskelet sistemi de bu etkilenen bölümlerin 
başında gelmektedir. Obezitenin kas iskelet sistemi sağlığı üzerine etkileri osteoartrit ,  lomber omurga ve yumuşak 
doku sorunlarını içeren geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kas iskelet sistemi üzerine bu olumsuz etkilerinde, 
eklemlerde aşırı yüklenme yanında nöroendokrin anormal aktivite ve proinflamatuvar sitokinlerinde rolü olduğu 
bilinmektedir.  Enerji harcamaları az olan obezlerin iskelet sistemi hastalıklarından korunmak için bir yandan diyetle 
zayıflarken diğer yandan fiziksel aktivitelerini artırmaları gerekir.    

ERGOTERAPİ VE OBEZİTE

Merve Avcı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Ergoterapi nedir?
Ergoterapi, uygulayıcılarının amacının "hastalara,  günlük hayatlarındaki önemli ve gerekli fiziksek aktivitelerle 

uğraşılarında yardımcı olmaya odaklanmak" olduğu bir tedavi uzmanlığıdır.
 Amerikan Ergoterapi Birliği,( AOTA, 2002) ve üyeleri bireysel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, obezite 

yönetimiyle ilgili birincil, ikincil ve üçüncül korumayı destekleyerek toplum sağlığını iyileştirmeye çalışmıştır.
Bu sunum büyüyen obezite tehlikesini sağlıksal açıdan göz önüne getirmekte ve çeşitli alanlarda çalışan 

ergoterapi uygulayıcılarınca, hayatlarının herhangi bir evresinde obeziteye bağlı sağlık sorunu yaşayan ya da yaşama 
riski altındaki bireylere verilen özel ve etkili hizmetleri tasvir etmektedir. Ayrıca Ergoterapi uzmanlığının obezite 
üzerine nasıl danışmanlık hizmeti verdiğini ve bunun bireyler, aileler, gruplar ve toplum üzerindeki etkilerini de 
açıklamaktadır.

Ergoterapinin rolü:
Psikososyal,  fiziksel, çevresel ve ruhsal etmenler kadar kültürel gelenekler ve bakış açıları da kişi üzerinde 

oldukça etkilidir. Bu nedenle ergoterapi uygulayıcıları tüketiciye hayat tarzını değiştirmesi yönünde kişisel, 
yapılandırılmış yaklaşımlar üretilmesinde yardımcı olur

Ergoterapi uygulamaları sadece kilo kaybına imkan sağlamakla kalmıyor aynı zamanda fiziksel aktivitelere 
olduğu kadar sosyal aktivitelere dahil ve üretken olma gibi çok çeşitli konularda da hastaların yararına değişimler 
yapmasına olanak tanıyor.
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NE YEDİĞİMİZİ BİLİYOR MUYUZ?

Emine Ulutürk
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Fruktoz tüketimi; yüksek fruktozlu mısır şurubu ya da sukroz olacak şekilde günlük beslenmemizde özellikle son 
yıllarda artmıştır. Modern dünyada çocukluk ve gençlik döneminde mısır kaynaklı fruktozla yapılan yiyecek içecek 
tüketimi önemli bir yer almaktadır. Son yıllarda gerçekleştirilen ve sonuçları yayınlanan toplum bazlı çalışmalar ve 
temel bilim araştırmaları früktozdan zengin nişasta bazlı şekerin insan metabolizmasıyla uyumlu olmadığını ortaya 
koymuştur. Früktoz şeker metabolizmasını düzenleyen en önemli hormon olan insülinin salınımını uyarmamakta, 
hızla bir yağ olan trigliseride dönüştürüldüğünden karın içi organların yağlanmalarına neden olmaktadır.  Yüksek 
fruktozlu besinler özellikle fiziksel hareketsizlik ve tüketim fazlalığı ile birlikte,  kronik hastalıkların (hipertansiyon, 
obesite, metabolik sendrom, böbrek hastalığı, taş) gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Bununla birlikte çok 
miktarda früktoz alımı ülkemizde de aşikar olduğu gibi pankreas kanseri başta olmak üzere pek çok organ kanseri 
gelişmesini tetiklemektedir. Yapılan temel bilim çalışmaları früktozun kanser hücrelerinin çoğalmasını hızlandırdığını 
göstermiştir.  Bu değerlendirmede nişasta bazlı şeker ve hastalıklar arasındaki son veriler analiz edilmektedir. Bu 
veriler ışığında Ülkemizdeki yüzde 15’lik nişasta bazlı şeker kotası ivedilikle en az yüzde 1 seviyesine indirilmeli, 
toplumun şeker gereksinimi sükrozdan (pancar şekeri) karşılanmalıdır.

HAYAT EVRELERİ VE OBEZİTE

Hazal Sığınç
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi
 

Obezite, ciddi sosyal ve psikolojik etkileriyle tüm yaştan ve tüm sosyo ekonomik gruptan insanları ilgilendiren 
kompleks bir hastalıktır. Güncel çalışmalar, Türk toplumunda obezite prevelansının artmakta olduğunu 
göstermektedir.

Kilo alımı özellikle gebelikte prenatal dönemde, 5-7 yaşları arasında, adolesan dönemde ve menapoz döneminde 
artar ve dönemsel olarak vücudmuzda fazla kilo alımına bağlı  çok ciddi ve çeşitli sorunlara yol açar.

Çocukluk döneminde erken ergenlik ve bunu takiben gelişen fiziksel ve ruhsal anomaliler, adolsan dönemde 
kadınlarda polikistik over sendromu dolayısıyla cinsel karakter üzerinde önemli değşiklikler meydana gelmesi ve 
gebe kalma ihtimalinin düşmesi obezitenin farklı dönem etkilerine örnektir.  Yetişkin dönemde obeziteye bağlı 
kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında ölüm nedenleri arasında önemli yer tutarken, obez gebelerin bebeklerinde 
ölüm sıklığı ve nöral tüp defektinin daha yaygın görülmesi ve yaşlılarda beyin faaliyetlerinin azalarak bunama ve 
alzheimer gibi hastalıkların meydana gelmesinde obezitenin etkisi büyüktür. 

Bir başka açıdan ise günümüzde gittikçe önemi artmaya başlayan organ bağışında da obezler kümenin dışında 
tutulmaktadır. Bu da toplum bilinç düzeyi artsa dahi organ bağışının önünde kalacak önemli bir engeldir. 

Kısacası obezite tek başına bakıldığında sadece vücut yağ  dokusunun fazla olması olarak görülürken dünyadaki 
en önemli ve hayatın farklı evrelerinde farklı bir çok ölümcül hastalığa sebep olan bir yandan da kişinin yaşam 
kalitesini her anlamda düşüren temel sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir.

OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE

Bahattin Erol Koçak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi
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Fiziksel Aktivite Nedir?
Fiziksel aktivite enerji kullanarak vücut hareketlerini anlatmak için kullanılan uluslar arası bir terimdir. 

En basit tanımı ile enerjiyi harcamak için vücudun hareket etmesidir. Fiziksel aktivite günlük yaşam içerisinde kas ve 
eklemlerimizi kullanarak enerji tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde 
yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilir.

• Yürüme
• Koşma
• Sıçrama
• Yüzme
• Bisiklete binme
• Çömelme kalkma
• Kol ve bacak hareketleri
• Baş ve gövde hareketleri, gibi temel vücut hareketlerinin tümünü ya da bir kısmını içeren çeşitli spor dalları,

dans, egzersiz, oyun ve gün içerisindeki aktiviteler fiziksel aktivite olarak kabul edilebilirler.
Egzersiz ise düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitedir. Egzersiz, düzenli ve tekrarlı vücut hareketlerini içerir.
Fiziksel Aktivite Neden Önemli?
Sağlık; bireyin bedensel,  ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olması olarak tanımlanır. Fiziksel 

aktivitenin sağlığımız üzerine etkileri temelde şu başlıklar halinde incelenebilir:
1. Bedensel sağlığımız üzerine olan etkileri,

• Kas kuvvetinin korunması ve arttırılması,
• Vücut düzgünlüğünün ve postürün korunması,
• Yorgunluğun azaltılması,
• Kalbin ritmi düzenlenir,
• Kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi geçirme riskini azaltır,
• Solunum kapasitesinde artış meydana gelir,
• Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtulma konusunda inaktif bireylerden daha 

başarılıdırlar,
• Düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan şekerinin 

kontrolüne yardımcı olur,
• Vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur,
• Enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama alışkanlığı getirerek metabolizmayı hızlandırır ve kilo 

alımını önler,
• Damar yapısına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans (bunama) ve 

unutkanlık gelişim riskini azaltır,
• Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır.

2. Ruhsal ve sosyal sağlığımız üzerine olan etkileri,
• Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını 

geliştirerek bedeni ile barışık, özgüvenli bireyler yaratır,
• Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir,
• Kendini iyi hissetme ve mutluluk oluşturur.

Fiziksel Aktivite Ne Kadar ve Nasıl Yapılmalı?
Haftada 3-4 kez yapılan, 30-60 dakikalık orta şiddette fiziksel aktivite bile genellikle sağlığımız üzerinde olumlu 

etkileri açığa çıkarmaya yeterlidir.    Fiziksel aktivite programı kişiye özeldir. Oluşturulan aktivite programlarında, 
kişinin fiziksel aktiviteyi yapma sıklığı, süresi ve yoğunluğu dikkate alınarak ilerleme basamakları belirlenmelidir. 
Böylece fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri arttırılmış ve kalıcı hale getirilmiş olur.
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Aktif yaşam tarzı bir alışkanlık haline getirilmelidir. Fiziksel aktivite alışkanlığı düzenli bir program haline 
getirilmediği takdirde belirli bir süre aktivite ile düzenlenen vücut sistemleri, aktivitenin bırakılmasının ardından 
oluşan yararlı etkileri hızla kaybetmeye başlar.
NUTRİGENETİK VE OBEZİTE

Seda Bayram 
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi

Genetiğimizle mücadele yerine genetiğimize müdahale edebiliriz.
Nutrigenetik,  besinsel ve genetik faktörlerin, sağlık açısından  ilişkilerini inceler;  bireyin, belli bir beslenme  

tarzına genetik cevabını (gene expression) araştırır. Yatkınlık taşınan  veya var olan hastalığı, bireysel beslenme 
programlarıyla  kontrol altına almamızda yönlendirici ve umut verici bir bilimdir. Hastalıkların, birçok nedeni 
olmakla birlikte,  genetik boyutunu incelemek adına birçok araştırma yapılmıştır.  Bunlardan biri,  tek yumurta ikizleri 
ile yapılan araştırmalar olup bizlere hastalıkların genetik etkisini destekleyen kanıtlar sunmaktadır.

Obezite, çevresel ve genetik faktörlerin etkilediği, multifaktöriyel bir hastalıktır. Son birkaç yılda çoğu ülkede 
oldukça yaygın olarak görülen obezite;  erken mortalite, metabolik ve kardiyovasküler komplikasyonlarını etkileyen 
önemli bir faktördür. WHO raporuna göre;   dünyada yetişkin bireylerin 1 milyarı hafif şişman, 300 milyonu ise 
şişmandır. Diyete bağlı kronik hastalıklar, ölümlerin yüzde 60'ında, hastalıkların ise yüzde 46'sında temel nedendir. 
Bu rakamların da gösterdiği gibi hem beslenme, hem de  genetik yapı insan sağlığı ve yaşamı için çok önemlidir.

Yapılan araştırmalar, bireylerin genlerinde meydana gelen  polimorfizm ve mutasyonların  obeziteye neden 
olduğunu göstermektedir (Multi-gen sendromları  ve single nükleotid polimorfizmi).

Leptin , anoreksijenik (iştah azaltıcı) nöropeptitleri (a-MSH, CART, CTRH) uyaran , oreksijenik (iştah arttırıcı ) 
nöropeptidleri (NPY, AgRP ) baskılayan bir hormondur. Leptin böylece besin alımını azaltıp, enerji harcamasını 
arttırarak vücut ağırlığı homeostazını düzenler. Leptin reseptörlerinde (Propiomelanocortin (POMC) ve melanocortin 
(MC4Rs))  meydana gelen polimorfizm, leptinin etki gösterememesine ve vücutta yüksek rezistans oluşturmasına 
neden olur. Bu durumun aşırı obeziteye neden olduğu savunulmaktadır.

Bireylerin genetik yapısında obezite ile ilgili mevcut polimorfizmin veya mutasyonun belirlenmesi sonucu, bu 
bireylere özgü beslenme programı düzenlenebilir. Böylece hastalığın seyri ve obezite kontrol altına alınarak kişilerin 
yaşam kaliteleri arttırılmış olunur.

  
SAĞLIKLI BESLENMEYE SAĞLIKSIZ BİR TAKINTI: ORTOREKSİYA NERVOZA

Aslı Nur Özkan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Ortoreksiya nervoza henüz sınıflandırma sistemlerinde yer almadığı halde yeni tanımlanmaya ve araştırılmaya 
başlanan bir kavramdır. İlk kez Dr. Steven Bratman tarafından tanımlanmıştır ve “Doğru” anlamına gelen “Orto” 
kelimesinden köken almıştır. Bilinen yeme bozukluklarına benzemekle beraber, bu yeme bozukluğunda kilo verme 
isteğinden çok sadece “saf” ve “sağlıklı” yiyeceklerin tüketilmesi isteği ön plandadır. Bu isteğin zihinsel ve 
davranışsal olarak aşırı uğraşa dönüşmesi OKB’ ye de benzemektedir. Ortorektikler; kilo kayıpları, amenore ve kısıtlı 
diyet uygulamaları bakımından anoreksiya nervoza hastalarına benzemekle beraber, yiyecek seçimlerindeki kriteri 
kalori almamakta, besinlerin “sağlıklı ya da sağlıksız” oluşuna dikkat etmektedirler.

Sağlıklı yeme fikri başlangıçta kişiyi motive ediyor gibi görünebilir ancak bu fikir takıntıya dönüştüğünde sağlığı, 
toplumsal ilişkileri, aktivite ve hobileri kötü yönde tehdit eden sorunlara yol açar.



3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

29

Ortoreksiya nervozayı araştırmak ve incelemek için ORTO-15 adlı bir ölçek kullanılır ve kişiyi duygusal, 
davranışsal ve bilişsel yönlerden değerlendirir.

GENİŞLEYEN BEDENLER, DARALAN RUHLAR

Zeynep Güvenç
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi

Bilindiği gibi obezite çağımızın en yaygın hastalıklarından biridir.  "En kolay tanınan, en zor tedavi edilen hastalık" 
olarak da ifade edilen obezite bir çok ciddi hastalığı beraberinde getirebilmekte,ruh sağlığını da olumsuz etkileyerek 
özellikle depresyon,sosyal fobi ,anksiyete bozuklukları gibi hastalıklara sebep olabilmektedir.

Yapılan bir araştırmada obezite şikayetiyle hastaneye başvuran hastaların %81.3'ünde major depresyon,
%22.6'sında sosyal fobi,%5.7'sinde yaygın anksiyete bozukluğu tespit edilmiştir.  Bu ve benzeri araştırmaların ortaya 
koyduğu ortak tablo obezitenin önemli ruhsal sorunlara neden olabildiğidir.

Obezite oranı her geçen yıl artsa da obez bireyler toplumda dışlanan, uzun bakışlara, fısıltılara maruz kalan, kimi 
zaman birey olarak bile algılanmayan, hayatın her aşamasında ve sosyal hayatın her alanında etiketlenen insanlardır. 
Yaşadıkları stigmatizasyon, dışlanma vb.durumlar beden imajlarını, benlik saygılarını zedelemekte ve bu insanları 
birçok psikolojik sıkıntıyla birlikte madde kullanımına varan davranış sorunlarına itebilmektedir. Bu da toplumda 
özümsenemeyecek bir ayrım yaratmakta ve obez insanların yaşamdan kopmasına neden olmaktadır. 

Bu durumun temel nedeni ise obez bireylerin günlük yaşamın getirisi bir çok aktiviteyi dahi zorlukla yerine 
getirebilmeleri ya da getirememeleridir. Öteki yandan obezite genel medyanın da oluşturduğu portreyle göz önüne 
alınacak olursa, düşük eğitim düzeyi ve düşük yaşam standartlarıyla özdeşleşmiştir. Bu da obez bireylere yaklaşımda 
önyargı oluşturarak onları toplumdan soyutlamakta, yalnızlaştırmaktadır.

Düzenli fiziksel aktivite, hem obeziteye hem de yarattığı ruhsal çöküntüye çözüm olabilecek bir seçenektir. 
Depresyon ve anksiyete üzerine düzenli sporun özellikle de takım sporlarının iyileştirici etkisi yapılan birçok 
çalışmayla gösterilmiştir. Sadece spor değil gün içinde yapılabilecek tüm hareketler bir nebze benzer etki gösterecektir. 
Bu sebeple obez bireylerin meslek seçimini (örneğin masa başı işler), işe gidip gelme şeklini (araba kullanmak yerine 
yürümek yada bisiklet), günlük hayattaki kimi eğilimlerini (asansörü değil merdiveni kullanmak gibi) değiştirmeleri 
onların yararına olacaktır. Görecekleri tedavinin yanında bu gibi küçük değişiklikler hem tedavi sürecini 
benimsemelerinde hem motivasyonlarını yükseltmelerinde etkili olacaktır.

MÜZİK ve OBEZİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Seher Gevri Teker
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2. Sınıf Öğrencisi

Müzik, insanın duygu ve düşüncelerini ses aracılığı ile yansıtmasıdır. Bu da sesin biçim ve devinim kazanması 
demektir. Müzik soyut bir sanattır. Her dinleyen üzerinde değişik etkiler yaratmaktadır.  Farklı psikolojilere sahip 
bireylerin aynı müziğe karsı reaksiyonları da buna paralel olarak birbirinden farklı olacaktır. Yumuşak,  sakin bir 
A.Vivaldi müziği,  herhangi bir hastaya şifa verirken, bir diğer hastayı olumsuz etkileyebilir. Ancak müziğin çeşidi 
kadar, kullanılan çalgı da son derece önemlidir.
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Müziğin insan ruhu üzerindeki olumlu etkisi binlerce yıldır insanları farklı arayışlara sevk etmiş ve bu 
özelliğinden dolayı fiziksel ve özellikle ruhsal rahatsızlıklarda tedavi amaçlı kullanımını sağlamıştır. Müziğin tedavi 
amaçlı kullanılması tarihte antik dönemlere kadar uzanmaktadır.

Müzik vücut üzerine doğrudan etki eder,  özellikle kalp atışlarını ve metabolizmayı düzenler.Müzik nahoş sesleri 
ve hisleri örter, nefes alışverisini etkiler, kalp atışını, nabzı ve kan basıncını etkiler, kas gerilimini azaltır,  beden 
hareketlerini ve eşgüdümü geliştirir, beden ısısını etkiler, endorfin düzeyini yükseltebilir ve strese bağlı hormonları 
düzenleyebilir. Lousiana Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada yirmi dört gençten oluşan bir topluluğa spor 
antrenmanı yaptıkları esnada önce hard rock dinletilmiş. Bunun kalp atış hızlarını daha fazla artırdığı ve 
antrenmanlarının kalitesini düşürdüğü gözlenmiş. Ancak ağır tempolu ve rahatlatıcı müzikler gençlerin kalp atış 
hızlarını yavaşlattığı ve daha uzun süre antrenman yapabildikleri görülmüş.

Müzikterapi makam özellikleri:
Nihavent Pentatonik: Genel bir barış ve rahatlık duygusu verir. Karın bölgesine iyi gelir. Kan dolaşımını ve 

tansiyonu düzenleyici etkisi vardır. Kasları rahatlatır. Öğleyin daha etkilidir.
Rehavi: Sonsuzluk ve genel rahatlık hissi verir; başa ve gözlere iyidir. Seher vakti daha etkilidir.
Hüseyni: İç organlara; kalp, mide ve karaciğere iyidir. Sulh, sükunet ve rahatlık hissi verir.
Journal of Culinary Science and Hospitality’de yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre müziğin ve 

gürültünün derecesi yemekten alınan zevki etkiliyormuş. Yumuşak bir klasik müzik yemekten alınan memnuniyeti 
arttırırken, gürültülü müzik ve sessizlik aynı negatif etkiyi bırakıyormuş. Bir diğer araştırmaya göre de kendini 
müziğin ritmine kaptıran insanın ne kadar yedim, sağlıklı yedim mi diye detayları düşünmeye fırsatı olmuyormuş. 
Tempolu müzik, yemek yeme dürtüsünü arttırıyormuş.  Nasıl spor yaparken müziğin temposu hareketlerin 
temposunu belirliyorsa müzik hızı ve yeme hızı arasında bir ilişki olması çok mantıklı.  Gerçekten de tecrübeyle sabit, 
hızlı bir müzikte hızlı, yavaş bir müzikle yavaş yeniyor.

OBEZİTENİN BEDEN ALGISI VE BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİ

Halime Kazmacı
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Obezite; alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan ve beden yağ dokusunun artması ile 
karakterize olan kronik bir hastalıktır

Dünyada Obezitenin Mevcut Durumu
DSÖ tarafından Asya, Afrika ve Avrupa'nın 6 ayrı bölgesinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 

obezite  prevalansında 10 yılda %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir. 
Tükriye’de Obezitenin Mevcut Durumu
DSÖ gözetiminde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Diyabet Bilim Dalı tarafından 1997’de TURDEP 

ÇALIŞMASI rastgele 15 ilden 20 yaş üstünde 24788 kişi (%55.3 kadın, %44.7 erkek) üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada obezite sıklığı ülke genelinde %22.3,  kadınlarda %29.9 , erkeklerde %12.9 olarak saptanmıştır. Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı: Kadınlarda ise % 
41,0.Erkeklerde %20,5  ve toplamda % 30,3 olarak bulunmuştur. 

Obezitenin Etiyolojisi: Psikolojik Etmenler ,fiziksel aktivite,ilaçlar,genetik nedenler,beslenme şekli ve çevresel 
etmenler obeziteye yol açmaktadır.

Benlik Saygısı:  Kişinin kendisine karşı duyduğu sevgi,saygı ve güven duygularını ifade etmektedir. Obeziteye 
ilişkin aşırı zihinsel uğraşlar bireyde benlik saygısının azalmasına ve olumsuz bir kendilik kavramının  gelişmesine 
neden olmaktadır. Obez bireylerde depresyon düzeyini incelemek amacıyla gerçekleştirilen ve 87 obez kadında 
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yapılan bir çalışmada obezlerin %42.5’inin depresif olduğu,%58.6 sının benlik saygısının düşük olduğu tespit  
edilmiştir.

Beden Algısı: En yalın anlamıyla beden algısı,  zihnimizde şekillendirdiğimiz kendi bedenimizin bize nasıl 
göründüğüdür. Kendini fiziksel açıdan olumlu değerlendirenler, kişilerarası ilişkilerde daha güvenli ve  işlerinde daha 
başarılı olurken,kendini beğenmeyen, kendinde birçok kusurluyanın  bulunduğunu düşünen insanlar ise  güvensiz ve 
değersizlik duyguları  içindedirler. Obezlerdeki beden algısı ile ilgili çalışmalara bakıldığında; BKİ’nin beden  
hoşnutsuzluğuna anlamlı  düzeyde etkisi olduğunu ve obez grubun daha fazla beden hoşnutsuzluğuna sahip 
oldukları görülmektedir.

Ruhsal Durum ve Yeme Davranışı Arasındaki İlişki
Duygusal durumla bağlantılı olan yemek yeme davranışı “emosyonel yeme” olarak tanımlanmaktadır. 

Emosyonel yemenin beden ağırlığı ile ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Sıkıntı, depresyon, yorgunluk 
sırasında yeme miktarında artma; korku, gerilim ve ağrı sırasında azalma olduğu; öfke, depresyon, sıkıntı, anksiyete 
ve yalnızlık gibi negatif duygularla emosyosyonel yeme davranışının ortaya çıktığı bildirilmektedir.

Obezitenin Tedavisi
Obezitenin etiyolojisinde pek çok faktörün etkili olması, bu hastalığın önlenmesi ve tedavisini son derece güç ve 

karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle obezite tedavisinde hekim, diyetisyen, psikolog, fizyoterapistten oluşan bir 
ekip gerekmektedir
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B-01
2007-2013 ARASI TIPTA UZMANLIK SINAVLARI: 
BİR TREND ANALİZİ

Abdulkadir Kaya, Zekeriya Aktürk, Yasemin Çayır, Kenan 
Taştan
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Giriş ve amaç: Türkiye’de altı yıllık tıp eğitiminin 
ardından ‘tıp doktoru’ ünvanını alan hekimler 
uzmanlaşmak için 1987 yılından beri yılda iki kez 
yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) başarılı olmak 
zorundadır. Sağlıkta dönüşüm projesi, 5947 sayılı tam 
gün yasası ve hatalı tıbbi uygulama davalarının ve 
cezaların artması gibi çeşitli faktörlerin etkisiyle 
hekimlerin TUS tercihleri değişmeye başlamıştır. Bu 
araştırmada 2007-2013 yılları arasındaki TUS kadro ve 
puanlarının incelenmesi ve yıllara ve alanlara göre 
değişimlerin analiz edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: 2007 Nisan -2013 Nisan arasında 
düzenlenen 13 adet TUS ile ilgili veriler Ölçme, Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi web sitesinden (http://
www.osym.gov.tr/) indirildi ve incelendi. Araştırmanın 
ana sonuç ölçütünü taban puanlar oluşturdu. 
Analizlerde SPSS 18.0 paket istatistik programı 
kullanıldı. 

Bulgular:  İncelenen branşlar arasında en fazla 
kontenjanı olan bölümün çocuk sağlığı ve hastalıkları, 
en düşüğün ise tıbbi mikrobiyoloji olduğu görüldü.

Yıllar içerisinde Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi 
Mikrobiyoloji puanlarında yükselme olurken Kadın 
Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi ve Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları branşlarının taban puanlarında belirgin 
düşüşlerin olduğu dikkat çekiciydi.

Sağlık Bakanlığı’na ait kurumların ortalama taban 
puanları 62,3±2,6; üniversitelerin ortalama taban 
puanları ise 61,8±2,0 olarak saptandı. Kurumlar 
arasında taban puan ortalamaları açısından istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark saptanmadı (t=1,18; p=0,241).

2009 sonrasında cerrahi branşlara göre dahili 
branşlarda daha az olmakla birlikte yataklı hizmeti olan 
branşların puanlarında tedrici bir düşüş gözlenirken 
yataklı hizmeti olmayan branşların puanlarında yıllar 

içerisinde bir artış olduğu dikkati çekti. Branş grupları 
arasındaki puan farkı 2007 yılında istatistiksel olarak 
anlamlı iken (F=4,691; p=0,02) diğer yıllarda anlamsız 
bulundu (p>0,05).

Sonuç: Yıllar içerisinde TUS’ta branş tercihindeki 
trend değişmektedir. Gelecekte branşlar arasında 
oluşabilecek dengesizlikten kaynaklanacak sağlık 
hizmeti sunumunda aksaklıklar olabileceğinden TUS 
kontenjanlarının ve tercihlerin belirlenmesinin bu trend 
bilgileri ışığında yapılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler:  Tıpta Uzmanlık Sınavı, hekim 
ihtiyacı, uzmanlık eğitimi

B-02
ADOLESANLARDA TV İZLEME-BİLGİSAYAR 
KULLANMA VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN BAZI 
ANTROPOMETRİK VE BİYOKİMYASAL 
PARAMETRELER İLE İLİŞKİSİ

Nalan Hakime Noğay
Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü

Amaç: Bu çalışmanın amacı, adolesanlarda fiziksel 
aktivite, bilgisayar kullanma ve TV izleme gibi 
alışkanlıklar ile antropometrik ve biyokimyasal 
parametreler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışma yaşları 12-18 yıl arasında değişen, 
150 adolesan kız ile yapılmıştır. Bireylerden sabah 10 
saatlik açlık sonrası kan alınarak, total kolesterol,  LDL, 
HDL kolesterol, trigliserit, glukoz ve insülin düzeyleri 
bakılmıştır. Vücut ağırlığı, boy uzunluğu, beden kitle 
indeksi (BKI), bel çevresi, triseps deri kıvrım kalınlığı 
(TDKK), deri kıvrım kalınlığı (SDKK),  vücut yağ 
oranları(%) ölçülmüştür.  Bireyler günlük olarak 
bilgisayar ve televizyon başında geçirilen zamana göre   
≤ 1 sa/gün,  2-3 sa/gün ve  ≥ 4 sa/gün olmak üzere 3 
gruba ayrılmışlardır. Günlük yapılan spor aktivitesinin 
(basketbol,  voleybol, futbol, bisiklet, dans vb) süresine 
göre ise  ≤ 30 dk/gün, >30dk-1 saat/gün, > 1 saat/gün 
olarak gruplandırılmışlardır.

Bulgular:  Televizyon ve bilgisayar başında ≥4 sa/
gün zaman geçirenlerin, ≤1 sa/gün zaman geçirenlere 

Sözel Bildiriler

http://www.osym.gov.tr/
http://www.osym.gov.tr/
http://www.osym.gov.tr/
http://www.osym.gov.tr/
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kıyasla BKI, bel çevresi, vücut yağ oranı ve insülin 
değerleri önemli şekilde daha yüksek olarak 
bulunmuştur (p<0.05). Günde 1 saatten daha fazla spor 
aktivitesi yapanların BKI, vücut yağ  oranı, TDKK, 
SDKK ölçümleri,  günde > 30 dakika – 1 saat ve  ≤ 30 
dk/gün süre spor aktivitesi yapanlara göre önemli 
şekilde daha düşüktür (p<0.05). Bilgisayar ve televizyon 
başında geçirilen zaman arttıkça total kolesterol, LDL ve 
trigliserit değerleri de yükselmekle beraber istatistiksel 
olarak önemli bulunmamıştır.  

Sonuç: Adolesan dönemde düşük fiziksel aktivite 
düzeyi ve bilgisayar/ televizyon karşısında fazla zaman 
geçirilmesi obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların 
riskini arttırmaktadır.  Bu nedenle,  obezite ve ilişkili 
hastalıkların insidansının azaltılabilmesi amacı ile tüm 
çocuklar ve aileleri fiziksel aktivitenin  arttırılması ve 
sedanter aktivitelerin azaltılması gibi yaşam şekli 
değ iş ik l ik ler inin yapı lması konusunda 
desteklenmelidir.

B-19
HEKİM DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ 
OBEZİTENİN NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ İLE 
İLGİLİ İNANÇLARI

Barış Demir , Can Öner, Berrin Telatar
İstanbul Bilim Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Dünya’da gerek erişkin gerekse çocukluk 
çağındaki obezite her geçen gün artmaktadır. Obezite 
ile mücadelede hekimlerin yanı sıra diğer sağlık 
personelide aktif olarak müdahale programlarında yer 
almaktadır.Bu nedenle  hekim dışı sağlık personelinin 
de  obezite  nedenleri ve çözümleri ile ilgili görüşleri 
önemlidir.Bu çalışmada  hekim dışı sağlık personelinin 
obezitenin nedenleri ve çözüm yolları ile ilgili 
inançlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metod: Çalışma verileri İstanbul Bilim Üniversitesi 
Uygulama Merkezinde çalışan hekim dışı sağlık 
personelleri ile yüzyüze anket uygulaması ile 
toplanmıştır. Çalışma Ogden J ve arkadaşlarınca 
geliştirilmiş anket formu kullanılmıştır.  Veriler SPSS 
16.0 programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular:  Çalışmaya toplam 74 kişi katılmıştır. 
Katılımcıların 20 (%27) erkek ve 54 (%73) kadındır. 
Katılımcıların ortalama yaşı 27,05±7,7 yıldır. 
Katılımcıların ortalama Vücut Kitle İndeksi 23,07±4,10 

kg/m2 dir. Katılımcıların 34’ü (%45,9) VKI bilmezken, 
40 (%54,1)’ı VKI bilmektedir.  Katılımcıların %24,3 
(n=14)’ünün ailesinde obezite öyküsü vardır. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu kendini normal kilolu 
olarak tanımlamaktadır (n=41, %55,4). Çalışma 
katılımcıları obezitenin nedeninin büyük çoğunlukla  
davranışsal olduğunu belirtirken en az sosyal 
nedenlerle obezitenin geliştiği belirtilmiştir.( Puan 
ortalamaları sırasıyla: 4,13±0,79 ve 2,40±1,08). 
Katılımcıların büyük çoğunluğu obezitenin  tıbbi 
sonuçları olduğunu düşünürken ( puan ortalaması: 
3,85±0,83), kişilerin obezite ile ilgili olarak  tıbbi destek 
alması gerekli olduğunu düşünenler çoğunluktadır 
(puan ortalaması: 3,81±0,81).

Sonuç: Obezite müdahale programlarında önemi 
olan hekim dışı sağlık çalışanlarının obezite ile ilgili 
olarak eğitim almasının obezite müdahale 
programlarına katkısı olabileceği düşünülmektedir.

B-21
İNFERTİLİTE VE OBEZİTE

Derya Işıklar Özberk, Ruhuşen Kutlu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı

Amaç: Obezite bir dizi üreme bozukluklarıyla 
ilişkilidir. Vücut ağırlığı, ilk adetin zamanlanmasını ve 
gebe kalma kapasitesini etkiler. Obez kadınlar 
arasındaki erken dönem üreme bozuklukları,  ilk 
menstüasyon, menstrüel düzensizlikler, 
hiperandrojenizm, oligomenore, amenore ve kronik 
anovulasyonu içermektedir. Biz kadın infertilitesinde 
obezitenin görülme sıklığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Bu çalışmayı  20-42 yaş arası  aile hekimliği 
polikliniğine infertilite nedeniyle başvuran 679 infertil 
kadın oluşturmuştur. Hastaların yaşı, eğitimi, eşi ile 
akrabalık durumu, kendi ve kocasının meslek durumu, 
kan basıncı, bel ve kalça çevresi, genel sağlık ve sigara 
içme durumu incelendi. Bel kalça oranının erkeklerde 
0.95,  kadınlarda 0.80’nin üzerinde olması abdominal 
obezite olarak kabul edildi.

Bulgular:  Araştırmaya katılan kadınların  yaş 
ortalaması 29.9±4.4 yıl idi. Katılımcıların %81.9 'u ev 
kadını, %55.1 'i ilkokul mezunu ve sadece %17,5 'i 
üniversite mezunu idi. Eşi ile akrabalık %14,9’unda 
vardı. Sistolik kan basıncı ortalaması 123,9±11,85 
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mmHg, diastolik kan basıncı ortalaması 77.85±8.40 
mmHg idi. 98 hastada (%14.4) hipertansiyon mevcuttu. 
Halen  sigara içen 47 (%6.9)  kişi vardı. Hastaların % 
49.5’inin eşi sigara içmeye devam ediyordu. Beden kütle 
indeksi ortalaması 26.67±5.83 idi.  Hastaların % 2.6’sinin 
zayıf, %42.4’ünün normal kilolu,  % 32.0’ının fazla kilolu 
ve %23.0’ının obez olduğu tespit edildi. Bel/kalça 
çevresi oranı 492 kişide (%72.5) 0.80 üzeri idi.

Sonuç: İnfertilite ile ilişkili bağımsız faktörler 
obezite ve sigaradır. Bu sorunlar infertilite tedavisi 
öncesi ekarte edilmelidir.  Obezite başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere tüm dünyada prevalansı giderek artan bir 
sağlık sorunudur. Obezitenin henüz hiçbir hastalıkla 
birlikteliği yokken tanınması ve tedavi edilmesi 
koruyucu sağlık politikalarının başında yer almaktadır. 

Anahtar  Kelimeler : İnfertilite, Obezite, Beden kitle 
indeksi, Bel kalça oranı.

B-30
MORBİD OBEZ BİREYLERDE DEPRESYON VE 
ANKSİYETENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zuhal Aydan Sağlam1, Murat Üstün2, Dilek Toprak3, Salih 
Selek4,  Mehmet Ateş1, Burcu Değirmenci1

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Aile 
Hekimliği Kliniği, 2İstanbul Kavacık Medistate Hastanesi, 
Obesite Cerrahisi Kliniği, 3İstanbul Şişli Etfal EAH, Aile 
Hekimliği Kliniği, 4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe 
EAH, Psikiyatri Ana Bilim Dalı

Amaç: Obezite bireylerin yaşam kalitesini pek çok 
açıdan etkileyen kronik, ciddi ve yaygın bir halk sağlığı 
sorunudur. Psikojenik kökenli olabildiği gibi sıklıkla 
depresyona ve diğer psikiyatrik bozukluklara da yol 
açmaktadır. Obesite tedavisinde davranışsal ve medikal 
tedavinin yanı sıra bariyatrik cerrahi uygulamaları da 
giderek önem kazanmaktadır.  Araştırmamızın amacı  
obesite cerrahisi polikliniğine başvuran bireylerde 
anksiyete ve depresyon sıklığını araştırmak ve 
bariyatrik cerrahi tedavisi olanlarla karşılaştırmaktır.

Yöntem: Kesitsel analitik tipteki bu araştırmaya 
2013 yılı Temmuz ayında Kavacık Medistate Hastanesi 
Obesite Cerrahisi polikliniğinde izlenen ardışık 53 hasta 
ve kontrol grubu olarak 50 sağlıklı,  normal kilolu kişi 
dahil edildi. Tüm katılımcıların sosyodemografik 
özellikleri ve soygeçmişinde obesite varlığı sorgulandı. 
Her iki gruba Hastane Anksiyete Depresyon (HAD) 
ölçeği uygulanarak depresyon ve anksiyete skorlarına 

bakıldı. Bariyatrik cerrahi geçiren ve geçirmeyenler 
hastalar HAD ölçeği ile karşılaştırıldı. Veriler SPSS 16.0 
programında kaydedildi; frekans, ortalama, ki-kare ve T 
testleri kullanıldı. p<0.05 anlamlı kabul edildi.  

Bulgular:  Obes grup  (K/E:43/10; ort yaş:33.87±8.28 
yıl) ve kontrol grubu arasında (K/E:37/13;  ort. yaş:
34.32±7.39 yıl) cinsiyet, yaş,  medeni durum ve gelir 
durumu açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 
Obes grupta ailede morbid obesite sıklığı %50.9 idi ve 
kontrol grubundan anlamlı yüksekti (p=0.000). Obes 
grubun %88,7 sinde herhangi bir psikiyatrik sorun 
bulunmamaktaydı.  Ancak sorun bulunan %11.3 ‘lük 
grupta %60 oranında bipolar bozukluk saptandı. Bu 
gruptaki kişilerin %22.6’sında kronik hastalık 
saptanmıştı ve insulin direnci (%36.4) ile HT (%27.3) en 
sık rastlanan sorunlardı. %34.8’i ise bu hastalıklara 
yönelik ilaçlar kullanmaktaydı. En sık kulanılan ilaç 
metformindi. Grubun %81.1’i bariatrik cerrahi 
müdahale geçirmişti. %17.9’u ise operasyonu 
düşünmekteydi. Obes ve kontrol grubunda HAD 
anksiyete (sırasıyla:6.63±4.64; 5.96±3.43)  ve depresyon 
(sırasıyla: 4.67±3.82; 4.9 2±3.64) ölçek skorları açısından 
anlamlı fark bulunmadı (her ikisi için p>0.05).  Obes 
grupta anksiyete %23.1  (n=12) ve depresyon %21.1 
(n=11) oranında görülürken kontrol grubuyla aralarında 
anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Obes grup kendi 
içinde değerlendirildiğinde bariyatrik cerrahi müdahale 
yapılan ve yapılmayan gruplar arasında anksiyete ve 
depresyon skorları açısından fark yoktu (Tablo 3).

Tartışma: Obez grupta anksiyete ve depresyon 
skorlarının ve sıklığının beklenilenin aksine kontrol 
grubundan farklı bulunmamasının nedeni çalışma 
grubunun sayısının azlığı olabilir. Çalışmada 
hedeflenen hasta sayısına ulaşıldığında daha farklı 
sonuçlar elde edilebileceğini düşünmekteyiz.

B-31
OBEZ ÇOCUKLARDA KAN BASINCI DAHA 
YÜKSEK Mİ?

Mustafa Polat, Hülya Yıkılkan, Güller Ergül, Cenk Aypak, 
Süleyman Görpelioğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği

Giriş ve Amaç: Son zamanlarda yapılan 
çalışmalarda çocukluk dönemi hipertansiyon (HT) 
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prevalansında artış olduğu bildirilmiştir. Bu artışın en 
yaygın nedeninin obezite sıklığındaki artış olabileceği 
ileri sürülmüştür. Bu çalışmada Ankara ili 7-12 yaş arası 
ilkokul çocuklarında vücut kitle indeksi (VKİ) ile kan 
basıncı (KB) arasındaki ilişkiyi araştırmak 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Ankara il merkezinde basit rastgele 
örneklem yöntemi ile üç ilköğretim okulu İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Mart 2012-
Haziran 2012 tarihleri arasında, belirlenen okullardaki 
toplam 3165 öğrencinin 2826’sına (%89,3) ulaşılmıştır. 
Çocukların boy, kilo ve tansiyonları ölçülerek, tansiyon 
değerleri Yüksek Kan Basıncı Çalışma Grubu’nun 2004 
yılında standardize edilen şemasına göre 95. persentil 
ve üzerinde olan değerler hipertansif olarak kabul 
edilmiştir. VKİ persentil tablolarına göre 85. persentil ve 
üzeri fazla kilolu, 95. persentil ve üzeri ise obez olarak 
tanımlanmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda HT prevalansı %7,9 
bulunmuştur. Hipertansif çocukların %55,9’u erkek, 
%44,1’i kızdır. Erkek çocuklarda daha sıklıkla HT 
görülmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı fark 
görülmemiştir (p=0.401). Fazla kilolu olma prevalansı 
%13,9; obezite prevalansı da %13,9 olarak saptanmıştır. 
Çalışmamızda tespit edilen fazla kilolu ve obezlerin 
sayısı erkek cinsiyette fazla olup aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı fark tespit edilmiştir (p=0.001). VKİ’leri 
ile KB değerleri arasında anlamlı pozitif ilişki 
bulunmuştur (p=0.001). 

Tartışma: Çalışmamızda çocuklarda HT sıklığının 
sanılandan daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da KB ölçümleri 
rutin fizik muayenenin bir parçası olmalıdır. 
Çocuklarda KB yüksekliğinin yetişkin dönemde devam 
edebileceği;  kardiovasküler riskler ve diğer 
komplikasyonların erken yaşta görülebileceği göz 
önünde bulundurularak;  özellikle obez çocuklarda 
KB’yi daha sıkı takip etmek gerekmektedir. 

B-32
PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ SIRASINDA 
TESPİT EDİLEN METABOLİK SENDROM 
SIKLIĞI

Zehra Dağlı, Zeynep Bayraktutar Daldal, Ayşegül Cömert 
Okutucu, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, 
Mehmet Ungan 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Amaç: Çalışma, bir üniversitenin aile hekimliği 
polikliniğine periyodik sağlık muayenesi (PSM) için 
başvuran, başka şekilde sağlıklı kişilerde iki farklı tanım 
kullanılarak metabolik sendrom (MetS) ve bileşenlerini 
belirlemek üzere yürütülmüştür. #

Gereç ve yöntem: Geriye dönük, kesitsel, 
tanımlayıcı çalışmaya 2010-2012 yılları arasında PSM 
için ilk kez başvuran, bilinen herhangi bir sağlık sorunu 
bulunmayan tüm olgular alınmış,  MetS Ulusal 
Kolesterol Eğitim Programı (National Cholesterol 
Education Program [NCEP] Yetişkin Tedavi Paneli III 
(Adult Treatment Panel III [ATP III]) ve Uluslararası 
Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation 
[IDF]) tanımları kullanılarak yapılmıştır. Sürekli ve 
kesikli sayısal değişkenler ortalama ve yüzde değerleri 
ile belirtilmiş,  gruplar arası farklar için ki-kare testi ve 
iki tanımın uyumluluğu için kappa testi kullanılmış, 
p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular:  Çalışmaya uygun olan, yaşları 19-78 
arasında değişen (ortalama 44,28±11,29) 125 kişi (%45,6 
kadın, %54,4 erkek) alınmıştır. Genel MetS sıklığı ATP 
III ve IDF kriterlerine göre sırasıyla %9,6 ve %17,6 
olarak saptanmıştır.  Sıklığın, her iki tanıma göre, 
erkeklerde kadınlardan ATP III için %14,4’e karşı %3,5 
(p=0,034) ve IDF için %26,5’e karşı %7 (p=0,004) olmak 
üzere istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek 
olduğu ve yaş ile anlamlı derecede arttığı bulunmuştur 
(ATP III için p=0,026, IDF için p=0,015). Her iki kritere 
göre,  genel olarak %21,6 kişide MetS bileşenlerinden 
hiçbiri bulunmazken, ATP III ve IDF tanımlarına göre 
sırasıyla, %32 ve %21,6 kişide hiçbir bileşenin 
bulunmadığı,  %29,6 ve %28 kişide en az bir bileşenin ve 
%27,2 ve %29,6 kişide iki bileşenin bulunduğu tespit 
edilmiştir. Her iki tanım arasındaki uyum orta dereceye 
yakın olmakla birlikte hafif iyi bulunmuştur (κ=0.664).      

Sonuç: Sağlıklı olduğu düşünülen,  çoğunda bir 
veya daha fazla MetS bileşeni bulunan bireylerde MetS 
sıklığının en az %9,6 olduğu saptanmıştır.  Türk 
yetişkinlerde MetS oldukça sıktır ve bir veya iki MetS 
bileşeni olanlara girişimde bulunmak MetS ve ilişkili 
hastalıkların gelişimini azaltabilir.
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B-35
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE 
PREVALANSI, LDL VE TRİGLİSERİD 
SEVİYELERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Burcu Kökoğlu, Murat Ünalacak, İlhami Ünlüoğlu, Uğur 
Bilge 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı

Amaç: Sağlık çalışanlarında obezite prevelansının 
belirlenmesi, etki eden faktörlerin değerlendirilmesi.

Yöntem: Araştırmamız 1-10 Eylül 2013 tarihleri 
arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde görev yapmakta olan ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden sağlık personeli üzerinde 20 
sorudan oluşan bir anket aracılığı ile uygulandı.  
Obezite prevalansını belirleme doğrultusunda sağlık 
çalışanlarının sosyodemografik özellikleri, LDL 
kolesterol ve trigliserid seviyeleri öğrenildi. Çalışmamız 
ilerleyen dönemde yapılacak olan araştırmamız için bir 
ön çalışma niteliğindedir.

Sonuçlar: Ön çalışmamıza toplam 83 kişi katıldı. 
Katılımcıların yaşları 25 ila 56 arasında idi. 
Katılımcıların %50,6’sı kadın %49,3’ü erkekti. 
Çalışmamızda obezite prevelansı %12,0 olarak bulundu. 
Bu oran kadınlarda %4.7; erkeklerde %21.9 idi. 

  Tartışma: Obezite sıklığı tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de hızla artmaktadır. Obezite ve obeziteyle 
ilişkili hastalıkların önlenmesinde koruyucu sağlık 
hizmetleri büyük önem taşımaktadır. Obezitenin 
önlenmesinde ve tedavisinde etkin bir rol oynaması 
gereken sağlık çalışanlarının öncelikle kendi 
sağlıklarına dikkat etmeleri ve sağlık durumlarını 
etkileyen faktörlerin farkında olmaları gerekmektedir.

B-38
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL AİLE HEKİMLİĞİ 
POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN SAĞLIK MESLEK 
LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME 
TUTUMLARI

Selen Soyluol1, Dilek Toprak1,  Abdulkadir Öztürk1, Feray 
Yıldırım2

1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği, 2Atatürk Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği 
Anabilim Dalı

Amaç: Sağlık taraması için Şişli Hamidiye Etfal Aile 
Hekimliği polikliniğine başvuran sağlık meslek lisesi 

öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının 
değerlendirilmesi.

Yöntem: Çalışmamızda Eylül-Ekim 2013 tarihinde 
Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi Aile Hekimliği 
polikliniğine başvuran 61 sağlık meslek lisesi öğrencisi 
değerlendirildi.  Elde edilen tüm veriler SPSS 16.0 
istatistik programı kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular:   Başvuran öğrencilerin %95,1’i(n:58) 
kadın, %4,9’u(n:3) erkekti. Yaş ortalamaları 16,7±0,5’ti. 
Anne eğitim düzeyi genellikle ilköğretim %59(n:36), 
baba eğitim düzeyi ise genellikle lise %34,4(21) olarak 
bulundu.  Çalışma grubumuzda sırasıyla BKİ açısından 
52(%85,2)kişi normal, 8(%13,1) hafif kilolu, 1(%1,6) kişi 
obez olarak saptandı.  Ortalama kilo 56,8±10,7 kg, boy 
1,63±6,4 m, bel çevresi 75,9±8,6 cm. bulundu. Çalışma 
grubumuzda 40 (%65,6) kişi hergün düzenli kahvaltı 
ederken, 18(%29,5) kişinin kahvaltı etmediği, 3(%4,9) 
kişinin bazen yaptığı saptandı. Düzenli kahvaltı 
yapanların sadece 27’si(%67,5) evde kahvaltı yaptığını 
belirtti.  21(%34,4) kişi hiç ara öğün yapmazken, 
34(%55,8) kişi 1 ya da 2 ara öğün yaptığı saptandı. 
16(%26,2) kişi hiç gazlı içecek kullanmazken, 43(%70,5) 
kişi haftada 1-7 bardak gazlı içecek kullandığını belirtti. 
8(%26,2) kişi hiç çay-kahve kullanmazken, 41(%67,2) 
kişi haftada 1-7 bardak içtiğini belirtti. Çalışma 
grubumuzun çoğunun spor yapmadığı saptandı(n:
53,%86,9). Grubumuzda sadece 1(%1,6) kişinin sigara 
kullandığı saptandı. Anne-baba eğitim düzeyi ile 
kahvaltı etme, kahvaltıyı evde yapma, ara öğün 
yapılması,   gazlı içecek ve cay-kahve içme alışkanlığı 
arasında ilgi saptanmadı(p>0,005). Düzenli kahvaltı 
edenlerin %65(n:26)’inin evde kahvaltı ettiği bulundu(p:
0,000).

Sonuç: Çalışma grubumuzdaki sağlık meslek lisesi 
öğrencilerinin düzenli kahvaltı etme, ara öğün ve spor 
yapma konusunda yeterli bilgi ve tutumlarının 
olmadığı saptandı.  Sağlığın korunması ve 
geliştirilmesinde beslenme eğitiminin yeri ve önemi 
büyüktür. Birinci basamak hekimleri olarak etkin ve 
sürekli verilecek yeterli ve dengeli beslenme eğitimi 
sağlığı tehdit edecek sorunların önlenmesine, hatalı 
alışkanlıkların ve davranışların değiştirilmesini 
sağlayacaktır. 
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B-41
ŞİŞMAN KADINLARDA PEDOMETRE 
KULLANIMININ KİLO VERMEYE ETKİSİ

Yasemin Çayır1, Seçil Menekşe Aslan2, Zekeriya Aktürk1  
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, 
Erzurum, 2S.B. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği, Erzurum 

Amaç: Bu çalışmada obez kadınlarda fiziksel 
aktivite düzeyini arttıracak motivasyon tekniği olarak 
pedometre kullanımının kilo vermeye etkisinin olup 
olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Metot: Çalışmamızda Atatürk Üniversitesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı Sağlıklı Yaşam ve Obezite 
Polikliniği’ne kilo kontrolü için başvuran 84 şişman 
kadın hasta rastgele iki gruba ayrılmıştır. Araştırma 
grubuna dahil olanlara pedometre dağıtılmış, 10000 
adım/gün hedeflenmiştir. Kontrol grubuna ise 
pedometre dağıtılmadan benzer nitelikteki diyet ve 
egzersiz önerilerinde bulunulmuştur. Tüm hastalar 3 ay 
takip edilmiştir. Pedometre kullanımının kilo kaybı, 
vücut yağ oranı, bel çevresi ölçümü ve insülin direnci 
ve lipid profili üzerine olan etkisi kontrol grubu ile 
karşılaştırılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 
kabul edilmiştir.

Bulgular:  Şişman kadınların 45’i (%53,6) 
pedometreli grubu oluştururken; 39’u ise (%46,4) 
pedometresiz gruptandı. Hastaların yaş ortalaması 
40±10,2 yıl idi. Pedometreli grubun başlangıçta 
ortalama 8817±2725,1 adım/gün olan adım sayısının 
üçüncü ayın sonunda ortalama 9716,1±2811,5 adım/
güne yükseldiği görüldü (p<0,05). Pedometreli grubun 
başlangıçta kilo ortalaması 88,9±8,4 kg iken; 3 ay 
sonunda 80,2±8,7 kg, pedometresiz grubun ise 
başlangıçta 86,1±9,2 kg iken; 3 ay sonunda 84,7±8,8 kg 
olduğu görüldü. Pedometreli grupta pedometresiz 
gruba göre kilo, BKİ, vücut yağ yüzdesi ve bel çevresi 
ölçümlerinde anlamlı derecede düşüş olduğu görüldü 
(p<0,001). Ayrıca HOMA-IR, HDL, trigliserid gibi 
laboratuvar değerlerinde de iyileşme olduğu görüldü 
(p<0,05). 

Sonuç: Bu çalışmada obez hastalarda pedometre 
kullanımının günlük adım sayısını artırdığı ve kilo 
vermeyi kolaylaştırdığı görüldü. Ayrıca obezite ile 
ilişkili laboratuvar verilerinde iyileşme olduğu görüldü. 
Basit,  maliyeti düşük ve herkes tarafından kullanılabilir 
olan pedometreler obez hastalarda fiziksel aktivite 

düzeyini izleme ve artırma, kilo verme ve obezite ile 
ilişkili morbidite ve mortaliteleri azaltmak üzere 
önerilebilir.

B-44
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUM 
DAVRANIŞLARI VE ÖZ BİLDİRİMLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

F.Esra Güneş1, K. Burcu Tümerdem Çalık2 
1Marmara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme 
ve Diyetetik Bölümü, 2Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Politikaları 
Anabilim Dalı

Giriş:  İnsan sağlığını olumsuz yönde etkileyen 
davranışların arasında yeme bozuklukları önemli bir 
yer almaktadır. Üniversite öğrencileri, yaş ve çevre ile 
ilgili yaşadıkları psiko-sosyal sorunlar nedeniyle risk 
grubunu oluşturmaktadırlar. Okul ve sosyal 
hayatlarında başarı, hastalık oluştuysa tedavisi ve 
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için riskli grupların 
saptanması yol göstericidir.

Yöntem: Evren olarak alınan marmara üniversitesi 
sağlık bilimleri ve güzel sanatlar fakültesi’ nden her 
sınıfı temsil etmek üzere tesadüfi örnekleme yöntemi ile 
seçilmiş öğrencilerle (n:450) yapılmış kesitsel bir 
çalışmadır. Verilerin toplanmasında yeme tutum testi 
(eat40) ve rosenberg özbildirim testi kullanılmıştır. 

Bulgular:  Öğrencilerin (%39.9 kız, %60,1 erkek) 
yeme tutum testi puanlarının, yaş, kilo ve boylarının 
ortalamaları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir 
fark bulunmasına rağmen (p<0,05), bkı değerlerinin 
ortalamaları ve benlik saygısı düzey puanlarının 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(p>0,05). Yeme tutum testi ile benlik saygı düzeyleri, 
insanlara güven duyma durumu, kişilerarası ilişkilerde 
tehdit hissetme, tartışmalara katılabilme, psişik 
izolasyon derecesini gösteren puanların ortalamaları 
arasında istatistiki yönden anlamlı bir farklılık 
saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç: Çocukluk döneminde kazanılan beslenme 
alışkanlığının, aile otoritesinin kalkmasından sonra, 
üniversite yıllarında farklılaştığını, subklinik yeme 
bozukluklarının tarama programları ile saptanarak, 
erişkin dönemde karşılaşılacak sağlık sorunlarının 
önlenmesinde birinci basamak sağlık hizmetleri 
açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencisi, yeme 
tutumu, benlik saygısı, yeme bozuklukları 

B-46
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ DEĞİŞİMİ İLE 
PARATHORMON, KALSİYUM, POTASYUM 
DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT 
ÇALIŞMA

Yasemin Korkut1, Türkan Paşalı Kilit2, Fatma Emel Koçak3, 
İnci Arıkan4

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, 
2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, 
3Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, 
4Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

Amaç: Obezite derecesi ile Parathormon(PTH), Ca, 
P değerleri arasında bir ilişkinin olup olmadığına 
yönelik bir  çalışma olarak planlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 3 ay içinde hastanemiz 
Aile Hekimliği polikliniğine başvuran 18-70 yaş arası 
119 kadın hastada PTH, Ca, P düzeyleri ve vücut kitle 
indeksi(VKİ) hesaplanarak yapıldı. Paratiroid bezi ile 
ilgili hastalığı olan hastalar çalışmaya alınmadı. 
Katılımcıların obezite durumu boy ve kilo değerlerine 
göre hesaplanan VKİ-DSÖ kriterlerine göre 
değerlendirildi.  VKİ;  30,0-34,9 kg/m2 ise 1. Derece 
obez, 35,0-39,9kg/m2 ise 2. Derece obez, ≥40,0kg/m2 
ise 3. Derece (morbid) obez olarak sınıflandırıldı. 
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı ile 
varyans analizi ve pearson korelasyon analizi 
kullanıldı,  p≤0.05 ise anlamlı kabul edildi.

Bulgular:  Hastaların yaş ortalaması 43,42±11,13 
(min:18, max:70) olup, %39,4’ü birinci dercede,  %23,6’sı 
ikinci derece, %37’si üçüncü derece obez idi. Obezite 
derecelerine göre biyokimyasal parametreleri 
kıyaslandığında, obezite derecesi–VKİ arttıkça PTH 
düzeyi artarken (r=0,226;p=0,013), diğer parametreler 
açısından bir fark bulunamadı (p>0,05). Yaş arttıkça Ca 
değerinin azaldığı (r=-0,287;p=0,005) saptanırken, PTH 
ve P düzeyleri ile yaş arasında bir ilişki bulunmadı 
(p>0,05).

Sonuç: Obezitenin derecesi arttıkça, D vitamininin 
yağ  dokuda tutulumuna bağlı olarak azalması ve 
sekonder olarak PTH seviyesindeki buna paralel artış 
çalışmalarda belirtilmiştir ama PTH seviyesindeki 
değişikliklerin obeziteye sekonder mi yoksa obeziteyi 
tetikleyici mi rol aldığı sorusu yeni daha kapsamlı 

çalışmalar ile araştırılmalıdır.  Çalışmamız halen devam 
etmekte olan bir çalışmanın pilot çalışması olarak 
sunulmuştur.

B-55
BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUKLUK ÇAĞI 
OBEZİTESİNE YAKLAŞIM

Fikret Merter Alanyalı1, Berk Geroğlu1, Umut Gök Balcı1, 
Haluk Mergen1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Çocukluk çağında obezite genetik, davranışsal ve 
çevresel faktörlerden etkilenmekte ve uzun dönem 
sağlık problemlerine yol açmaktadır. Bunlardan 
davranışsal ve çevresel faktörler infant ve çocukluk 
çağında değiştirilebilmektedir ve klinik müdahaleler bu 
faktörlere odaklanmalıdır. Bu nedenle birinci basamakta 
aşırı kilolu ve obez çocuk gelişiminin önlenmesi ve 
tedavisi için bu çocukların tedavisinde aşırı enerji alımı 
ve yetersiz enerji harcaması gibi modifiye edilebilir 
davranış değişiklikleri üzerine odaklanılmalıdır. 

Bazı uygulamalar çocukluk çağında obezite 
yönetimi hakkında faydalı olacaktır. Beden kitle indeksi 
(BKİ) ölçümleri yapılarak çocuğa özel bir çizelge 
yapılmalı ve değişimler takip edilmelidir. Erken 
müdahale edebilmek için tüm çocuklar obezite ile 
ilişkili risk faktörleri açısından rutin olarak takip 
edilmelidir. Obez çocukların, fazla kiloya bağlı 
kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, karaciğer 
yağlanması, diyabet veya insülin rezistansı, obstrüktif 
uyku apnesi, polikistik over sendromu vb. yandaş 
hastalık gelişimi açısından ayrıntılı fizik muayene ve 
laboratuar incelemeleri ile tüm sistem değerlen-
dirmeleri yapılmalıdır. 

Tüm çocuklara ve ailelerine rutin olarak obezite 
odaklı eğitimler verilmelidir. Çocukluk çağında yanlış 
diyet seçimi ve sonuçları hakkında bilgi verilmelidir. 
Çocuklar için televizyon ve diğer medya araçlarına süre 
kısıtlaması getirilmeli, onlara oyun ve sporlar ile fiziksel 
aktivite alışkanlığı kazandırılmalıdır. Çevredeki diyet 
alışkanlıkları, aktivite imkanları, okuldaki ve çevredeki 
spor faaliyetleri de değerlendirilerek onlara uygun 
mesajlar verilmelidir. 

Birinci basamakta fayda göremeyen ağır obezite 
olgularında daha yoğun ve multidisipliner yaklaşımlar 
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gerekmektedir. Bu olgular obezite poliklinikleri ve 
diyetisyene yönlendirilmeli gerekirse diyet, egzersiz ve 
medikal tedavilerinin düzenlenmesi için hastanede 
yatarak tedavi edilmelidirler. 

Görüşmeler suçlayıcı olmaktan ziyade destekleyici 
bir yaklaşımda olmalı,  sadece çocuğa odaklanmaktan 
çok tüm aileye odaklanılmalı,  sağlıklı yaşam önerileri 
ve çözümler getirilerek motive edici davranılmalıdır.

B-56
AİLE HEKİMLİĞİ OBEZİTE POLİKLİNİĞİ’NDE 
TAKİP EDİLEN, DİYET VE EGZERSİZ İLE İDEAL 
KİLOYA ULAŞAN HASTA 

Ayşe Gülsün Ateş1, Umut Gök Balcı1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Vücudun aşırı yağlanması olarak ifade edilen 
obezite; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından vücut 
kitle indeksi (VKİ) ile formüle edilmiştir. Bu indeks 
hastaların (kilogram cinsinden) ağırlıklarının metre 
cinsinden boylarının karesine bölünmesiyle 
hesaplanmaktadır. DSÖ, obeziteyi VKİ’nin 30kg/m² ya 
da üzerindeki değerlerde olması şeklinde tanımlamıştır. 
Bu bildiride Aile Hekimliği Obezite Polikliniği’nde 
takip edilen hastanın diyet ve egzersiz ile düzenli takip 
edildiğinde ideal kiloya ulaşabileceği vurgulanmıştır. 

Olgu: Altmış iki yaşında kadın hasta Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Obezite 
Polikliniği’ne fazla kilolu olma yakınması ile başvuru 
sonrası değerlendirildi. Hastanın özgeçmişinden 10 
yıldır bilinen hipertansiyon hastalığının mevcut olduğu 
öğrenildi. Hasta, sadece oral antihipertansif ilaç 
kullandığını ve tansiyon takibini düzenli olarak 
yaptığını belirtti. Hastanın, 5 yıl önce resmi belgeleri 
olmaması nedeni hangi operasyonu geçirdiği 
bilinmemekle birlikte, dalak ile ilgili bir operasyon 
geçirdiği öğrenildi.  Hastanın soy geçmişinde özellik 
yoktu. Hastanın fizik muayenesinde;  vücut ısısı 36.5 oC 
derece, nabız 72/dakika, solunum 17/dakika, kan 
basıncı 130/80 mmHg bulundu. Boy 157 cm, ağırlık 93 
kg, bel çevresi 106 cm ölçüldü. Bu ölçümlere göre vücut 
kitle indeksi (VKI) 37,7 olarak bulunup; DSÖ‘ye göre 1. 
derece obez olarak değerlendirildi. Bel çevresi açısından 
ise kardiyovasküler hastalık riski yüksekti. Hastanın 

batın muayenesinde umbilikal herni saptandı ve dalak 
operasyonu ile ilgili olduğu düşünülen, sol üst 
kadranda operasyon skarı mevcuttu. Diğer fizik 
muayene bulguları ise olağandı. Laboratuvar 
tetkiklerinde açlık kan şekeri (AKŞ) 101 mg/dl, tokluk 
kan şekeri (TKŞ) 90 mg/dl, total kolesterol 230 mg/dl, 
LDL 152 mg/dl, HDL 51 mg/dl, trigiserid 134 mg/dl 
olarak saptandı. Hastanın tiroid fonksiyon testleri ve 
elektrolit değerleri normal referans değerler 
içerisindeydi. Hastaya 1400 kilokalorilik (kcal) tuzsuz 
diyet ile beraber yürüyüş egzersizi önerildi ve 
poliklinik takibine alındı. Altı aylık diyet ve egzersiz 
programı ile hastanın 20 kilo vermesi sağlanarak BMİ 
değerinin 37,7 kg/m²’ den  29 kg/m²’ye  başarı ile 
gerilediği görüldü. Hastaya kilo koruyucu diyet 
verilmesine karar verilerek; 1800 kcal koruma diyeti ile 
takibe alındı.

Sonuç: Bu olgu tedavi edilmesi ve uzun süreli takibi 
güç olan obezitenin Aile Hekimliği Poliklinikleri’nde 
takip ve tedavi edilebileceğini göstermesi açısından 
önemlidir.

Anahtar kelimeler: Diyet, kilo, obezite 

B-57                
OBEZİTE  POLİKLİNİĞİNDE TAKİP EDİLEN 
HİPERTANSİF OBEZİTE  OLGUSU

Fatoş Çifci1, Umut Gök Balcı1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Obezite; tanım olarak vücuttaki yağ 
miktarının normal oranların üzerine çıkması olup; 
parametre olarak en çok kullanılan  vücut kitle 
indeksinin 30kg/m2 üzerinde olması ve pratik olarak 
vücut yağ oranının erkekte %25, kadında %35'in 
üzerinde olma durumudur. Obezite glukoz intoleransı 
ve hiperinsulinemi, kan basıncında artma ve 
antihipertansif tedavinin etkinliğinde azalmaya neden 
olmaktadır. Obezite hipertansiyona direnç oluşturacak 
en sık nedenlerdendir. Ayrıca kaybedilen her 1 kg için 
kan basıncında 0,3-1 mmHg'lik düşme olmaktadır Bu 
bildiri ile Obezite Polikliniğinde takip edilen hipertansif 
obezite olgusu tartışılarak, konunun önemi 
vurgulanmıştır.

Olgu: Ocak 2013 tarihinde, İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Obezite 
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Polikliniği’ne kilo verememe şikayeti ile başvuran 24 
yaşında erkek hastanın;  hipertansiyon ve obezite 
tanıları mevcuttu.  Olgunun geliş fizik muayenesinde 
genel durumu iyi, vital bulguları stabildi. Olgunun 
beden kitle indeksi 34,3 olarak hesaplandı; yürümede 
zorlanma şikayeti mevcuttu. Biyokimya tetkiklerinde 
açlık kan şekeri (AKŞ): 81 mg/dl saptanan olgunun 
tiroid fonksiyon testleri ve elektrolitleri normal referans 
sınırlar içerisindeydi. Kardiyoloji kliniğine konsulte 
edilen hastanın yapılan holter elektrokardiyografisinde 
tansiyon düzensizliği saptanan hastaya, öncelikli olarak 
kilo kaybı önerilmesi üzerine hastaya 1800 kcal.lik diyet 
düzenlendi ve egzersiz önerildi. Rutin kontrollerine 
gelen hastanın 6 ayda mevcut kilosunun yaklaşık 
%20’sinin kaybı ile tansiyon kontrollerinin normal 
değerlere indiği tespit edildi.  Bu süreçte hastaya 
medikal tedavi verilmemiştir. 

Sonuç: Bu vaka ile hipertansiyon ile  obezitenin bu 
önemli beraberliği, hipertansiyondan korunma ve 
hipertansiyon tedavi protokollerinin başında kilo 
vermenin olduğunu vurgulama açısından önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Diyet, hipertansiyon, kilo, 
obezite. 

B-58
HİPOTİROİDİK OBEZ HASTA: OLGU SUNUMU

Abdurrahman Ersu1, Nazmiye Kaçmaz Ersu1, Umut Gök 
Balcı1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Obezite, artmış yağ dokusu ile karakterize bir 
sağlık sorunu olup yağ depolanmasındaki artışa neden 
olan birçok genetik ve çevresel faktör bulunmaktadır. 
Bu faktörlerin dışında çeşitli patolojiler de sekonder 
faktörler olarak obeziteyle birliktelik gösterebilir ya da 
obezitenin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Obeziteyle 
birliktelik gösterebilen patolojilerden biri de 
hipotiroididir. Obezite ve hipotiroidi birlikteliğine 
dikkat çekmek amacıyla bu olgu sunulmuştur.  

Olgu: 63 yaşında kadın olgu. Fazla kilolarından 
yakındığını belirterek, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Obezite Polikliniği’ne 
başvurdu. Anamnezinde son 3 yıldır yaklaşık 8 kilo 
aldığı, alkol ve sigara kullanmadığı, sinirli bir kişilik 
yapısına sahip olduğu öğrenildi. Özgeçmişinde ise son 

3 yıldır hipotiroidi nedeniyle levotiroksin kullandığını 
ancak ilacını düzenli olarak almadığını belirtti. Düzenli 
beslendiği ve levotiroksini düzenli olarak kullandığı 
dönemlerde kilo kaybına uğradığı öğrenildi. Fizik 
bakısında boy 150 cm, vücut ağırlığı 83,2 kilogram, bel 
çevresi 113 cm, vücut kitle indeksi (VKİ) 36,9 ve kan 
basıncı 110/70 mmHg olarak ölçüldü. Hastanın 
laboratuar testlerinde açlık kan şekeri 107 mg/dl, total 
kolesterolü 230 mg/dl,  LDL 144 mg/dl, trigliserid 175 
mg/dl, HDL 51 mg/dl ve TSH 6,73 IU/ml olarak 
bulundu. Hastaya 1400 kcal/gün’lük diyet ve egzersiz 
önerilerinde bulunularak, levotiroksin tedavisi tekrar 
düzenlendi. Daha sonraki kontrollerde hastada 3 ayda 
yaklaşık 1,2 kg kayıp sağlanabildi. Levotiroksin dozu 
TSH düzeylerine göre tedricen artırıldı. Hastanın 
takipleri devam etmektedir.

Tartışma: Hipotiroidi ile obezite arasında ilişki 
bulunduğuna dair yaygın bir kanı mevcuttur. TSH 
düzeylerindeki artışın istirahat durumundaki enerji 
tüketimini azalttığı, bu durumda kişilerin gıda ve kalori 
alımlarını azaltmamaları halinde uzun vadede bu 
durumun kilo alımı ile sonuçlandığı belirtilmektedir. Bu 
nedenle obezlerde insülin direnci geliştiği gibi TSH’a 
karşı da bir direnç geliştiği düşünülmektedir. Sonuç 
olarak hipotiroidi ve obezite ilişkisi konusunda bir fikir 
birliği bulunmasa da bu iki durum birbirlerine sıklıkla 
eşlik etmektedir. Sunulan hastada 3 yıldır kilo alımında 
artış ve 3 yıldır hipotiroidi tanısı mevcuttur. İlaç dozu 
ayarlanırken geçen sürede TSH düzeyi düşmeden 
diyetle yeterince kilo kaybı sağlanamamıştır. Bu durum 
da obezite ile hipotiroidi arasındaki bağlantıyı 
düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Hipotiroidi, kilo, obezite, tedavi.

B-59
OBEZİTE EĞİTİMİ  VE ÖNLENMESİ

Berk Geroğlu1, Fikret Merter Alanyalı1, Umut Gök Balcı1, 
Haluk Mergen1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre vücut kitle 
indeksi’nin (VKİ) 25’in üzerinde olması fazla kilolu, 
30’un üzerinde olması obezite olarak tanımlanmaktadır. 
Fazla kilolu olmak veya obezite toplam ölüm sebepleri 
arasında 5. sıradadır.
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Obezitenin esas sebebi alınan ve tüketilen kaloriler 
arasındaki enerji dengesizliğidir. Buna, yüksek yağ 
içeriği olan enerjili yiyeceklerin alınmasının artışı ile 
birçok işteki sedanter yaşam biçimlerinin artması, 
ulaşım şekillerinin değişmesi ve kentleşmenin 
çoğalması sonucunda fiziksel inaktivitenin artması yol 
açmaktadır. 

Obezite ve yandaş hastalıklarının birçoğu 
önlenebilir. Destekleyici bir çevre ve topluluklar 
hastaların kararlarını belirlemelerinde,  sağlıklı 
yiyecekler seçmelerinde ve kendileri için uygulanabilir 
olan düzenli fiziksel aktiviteleri kolay olarak 
belirleyebilmelerinde dolayısıyla obezitenin 
önlenmesinde temel noktayı oluşturur. 

Hastalar bireysel olarak; yağ ve karbonhidratlardan 
aldıkları enerjiyi sınırlandırabilirler, sebze ve meyve 
tüketimini arttırabilirler,  bakliyat ve kabuklu yemişlerin 
tüketimini düzenleyebilirler, çocuklar için günde 60 
dakika, erişkinler için haftada 150 dakika düzenli 
fiziksel aktivite yapabilirler. Bireysel çabalar tam 
etkilerini ancak kişiler sağlıklı bir yaşama geçtiklerinde 
gösterir. Bu anlamda toplumsal gerçekleştirilecek bazı 
önemli noktalar vardır.  Bunlar; bireysel çabaları 
tavsiyelerle desteklemenin yanında sürekli olarak 
toplumu ve ayrı ayrı bireyleri gözeterek politik 
düzenlemelerle de desteklemek, herkesin özellikle de 
maddi durumu iyi olmayan bireylerin ulaşılabilir, 
desteklenebilir ve kolay bir şekilde düzenli fiziksel 
aktiviteler yapabilmelerini ve sağlıklı beslenme 
şekillerini seçebilmelerini sağlamaktır.  Yiyecek 
endüstrisi de özellikle, hazır yiyeceklerin içerisindeki 
yağ, şeker ve tuz içeriklerini azaltarak, sağlıklı ve 
besleyici yiyeceklerin herkes için ulaşılabilir ve 
karşılanabilir olmasını sağlayarak, özellikle çocuklar ve 
adölesanlar için sorumluluk sahibi pazarlama 
kampanyaları düzenleyerek ve iş yerlerinde sağlıklı 
yiyecek seçiminin uygun olmasını ve düzenli fiziksel 
aktivitenin yapılmasını destekleyerek obezitenin 
önlenmesi konusunda rol oynayabilir.

B-60
OBEZİTEDE CİLT BULGULARI: OLGU SUNUMU

Yıldız Kurdal1, Melike Arabacı1, Umut Gök Balcı1, Yasemin 
Kılıç Öztürk1, Tevfik Tanju Yılmazer1, Haluk Mergen1, 
Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Obezitenin koroner arter hastalığı, diyabet, 
hipertansiyon gibi dahili hastalıklar ile ilişkisi 
bilinmektedir.  Bunlar dışında birçok farklı hastalığa 
neden olmaktadır. Bunların birçoğu tanımlanmış, 
çalışılmış ve tedavi edilebilir hastalıklardır. Ancak cilt 
lezyonları obezitede komplikasyon oluşturmadıkları 
sürece dikkat çekmemektedir.  Bu olgu sunumunun 
amacı obezite ile dermatolojik lezyonlar arasındaki 
ilişkiye, kliniğimizde takip edilen mobilitesi sınırlı hasta 
özelinde dikkat çekmektir. 

Olgu: Fazla kilo, nefes darlığı, bacak ağrısı 
şikayetleriyle İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 
Aile Hekimliği Kliniği Obezite Polikliniği’ne başvuran 
hasta, yataklı servise alındı. Plantar hiperkeratoz, 
obezlerde yürürken ve ayakta iken plantar bölgedeki 
basıncın artması sonucu ortaya çıkmaktadır.  Olguda da 
her iki ayak tabanında tespit edilmiştir. Normal 
popülasyonda sıklıkla eklem bölgeleri,  parmak araları 
ve tırnaklarda tespit edilen mantar enfeksiyonu, 
obezlerde de aynı bölgelerde görülmekle birlikte atipik 
yerlerde de (göbek derisi katlantıları) görülebilmektedir. 
Olgumuzda sağ inguinal bölgede mantar enfeksiyonu 
tespit edildi. Stria olguda en sık tespit edilen bulgu 
oldu.  Öyküsünde bulunan defalarca kilo verme ve alma 
nedeniyle oluştukları düşünüldü. Akantozis nigrikans, 
vücudun kıvrımlarında ve yarıklarında görülen koyu 
renkli, kalın, kadifemsi deri ile kendini belli eden bir 
rahatsızlıktır. Sıklıkla koltuk altlarında, kasıkta ve 
boyunda görülür. İnsülin direnci ve hiperinsülinemi 
olan hastalarda daha sık saptanmaktadır. Akantozis 
nigrikans bulunan obez hastalar bu yönden mutlaka 
araştırılmalıdır. Hastada da kasık bölgesinde akantozis 
nigrikans ve insülin direnci mevcuttu. Obezlerde 
bakteriyel infeksiyonların arttığı bilinmektedir. 
Özellikle rekürren fronkülozis ve erizipel başta olmak 
üzere çok çeşitli deri infeksiyonları gözlenmektedir. 
Olguda da her iki alt ekstremitede tekrarlayan 
fronkülozis tespit edildi. Akrokordonlar papillomatöz 
lezyonlardır. Diyabet ve insülin direnci ile kuvvetli 
bağlantısı olduğu bildirilmektedir. Sunulan olguda 
yaklaşık 20 yıllık obezite öyküsüne rağmen sistemik 
muayenede tespit edilmemiştir.  Literatürde obezlerde 
sıklıkla görülebilen diğer cilt lezyonlarından ekzema, 
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variköz venler,  psöriazis ve intertrigo hastada tespit 
edilmedi.

Sonuç: Obez hastalarda cilt bulguları geniş bir 
yelpazede ve aynı anda görülebilir. Bu nedenle obez 
hastalar değerlendirilirken ayrıntılı cilt muayenesi 
yapılması önemlidir. Geniş serilerle obez hastalarda cilt 
bulgularının araştırılması;  önlem, tedavi planlama ve 
yaşam kalitesinin arttırılabilmesi  için gerekli 
gözükmektedir.

Anahtar kelimeler: Cilt, lezyon, obezite.  

B-61
AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ OBEZİTE 
POLİKLİNİĞİNDE TAKİP EDİLEN METABOLİK 
KOMPLİKASYONLARI OLAN OBEZİTE 
OLGUSU

Mehmet Köklü1,  Umut Gök Balcı1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Vücutta zararlı ölçüde yağ dokusu artışı 
anlamına gelen, beden kitle indeksinin 30 kg/m2’yi 
aştığı durum olarak değerlendirilen obezite; özellikle 
tip 2 diabet mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi ve 
inme ile birliktelik göstermesi açısından çağımızın 
önemli bir hastalığıdır.  Bu bildiri ile Aile Hekimliği 
Kliniği Obezite Polikliniği’nde takip edilen bir obezite 
olgusu tartışılarak konunun önemi vurgulanmak 
istenmiştir.

Olgu: Aralık 2012 tarihinde İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Obezite 
Polikliniği’ne kilo verememe, şişmanlık ve horlama 
şikâyetleri ile başvuran 50 yaşında bayan hastanın; 
hipertansiyon ve astım tanıları mevcuttu. 
Antihipertansif kullanan hastanın beslenme 
alışkanlığının düzensiz olduğu ilk poliklinik 
görüşmesinde tespit edildi. Olgunun obezite 
polikliniğine ilk geliş fizik muayenesinde genel durumu 
iyi, vital bulguları stabildi; beden kitle indeksi 32,7 
olarak hesaplandı; efor sonrası göğüs ağrısı şikayeti 
mevcuttu. Biyokimya tetkiklerinde tokluk kan şekeri 
160 mg/dl, trigliserid 360 mg/dl, LDL kolesterol 146 
mg/dl, T. kolesterol 260 mg/dl saptanan olgunun; 
karaciğer enzimleri, tiroid fonksiyon testleri ve 
elektrolitleri normal referans sınırlar içerisindeydi. Batın 
ultrasonografide grade 3 hepatosteatoz saptandı. 1600 

kcal.lik diyet başlanan ve egzersiz önerilen olgu 
medikal tedavi başlanmaksızın obezite polikliniği 
tarafından takibe alındı. Aile Hekimliği Kliniği Obezite 
Polikliniği’nde 8 ay süre ile takip edilen olguda yaklaşık 
7 kg kilo kaybı sağlandı. Olgunun 8 aylık takibi 
süresince tekrarlanan biyokimya tetkiklerinde; tokluk 
kan şekeri 97 mg/dl, trigliserid 207 mg/dl, LDL 
kolesterol 82 mg/dl, T. kolesterol 166 mg/dl’ye 
gerilediği, batın ultrasonografide hepatosteatozun 
grade 1'e dönüştüğü saptanmış olup olgunun horlama 
şikâyetinde de azalma olduğu öğrenildi. 

Sonuç: Bu vaka, günlük hayatımızda büyük bir 
sorun gibi görülen obezite ve neden olabileceği 
metabolik komplikasyonların medikal tedavi 
başlanmaksızın tedavi edilebilir ve önlenebilir 
olduğunu göstermesi açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Horlama, metabolizma, obezite. 

B-62
KİLO VERME İLE KARDİYAK ARİTMİ SORUNU 
DÜZELEN OBEZ HASTA:OLGU SUNUMU

Mustafa Keleşoğlu, Umut Gök Balcı, Kurtuluş Öngel
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği

Giriş:  Obezite günümüzde, tüm dünyada ciddi bir 
sağlık sorunu olarak tanımlanan ve hızla yayılan bir 
hastalıktır. Birçok sebebi olmakla beraber en önemli ve 
en sık sebebi yanlış beslenme ile yanlış yaşam 
alışkanlıklarıdır. Obezite ortaya çıktıktan sonra zaman 
içinde yeni hastalıklara neden olmaktadır. Kardiyak 
sorunlar da bu hastalıkların içinde en 
önemlilerindendir. Koroner arter hastalığı,  kardiyak 
aritmiler, kalp yetmezliği, kardiyomegali gibi pek çok 
sorun ortaya çıkabilmektedir.

Olgu: 65 yaşında bayan hasta obezite polikliniğine 
kilo verme isteğiyle başvurdu. Anamnezinde diyabet 
mellitus (DM) tip 2, hipertansiyon tanıları ve bunlara 
bağlı kullandığı oral antidiyabetiklerle, antihipertansif 
ilaçları mevcuttu. Aile öyküsünde DM tip 2 yaygındı. 
Hastanın şikayetleri sorgulandığında aralıklı hissettiği 
‘kalbinde tekleme ve bazen çarpıntı’ şikayeti vardı. 
Hastanın ölçülen TA:130/85 mmHg nabız: 87/dk 
düzensiz, diğer fizik muayene bulguları olağandı. BKİ:
34, bel çevresi 112cm olan hastadan, obezite rutin 
tetkikleri ile beraber holter EKG tetkiki istendi. Rutin 
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tetkiklerinde Akş:100 mg/dl, Tkş:132 mg/dl, LDL 
kolesterol:156 mg/dl idi.  Diğer rutin tetkikleri olağandı. 
Holter EKG’de oldukça sık ekstrasistolleri olduğu 
izlenen hasta kardiyoloji polikliniğine yönlendirildi. Ek 
ilaç başlanmayarak kilo vermesi önerilen ve tekrar bize 
yönlendirilen hastaya 1800 kcal içeren diyet listesi ve 
haftada 3 gün, yaklaşık 15 dakika ile başlayan, orta 
tempoda, düz alanda, akşam üzeri yürüyüşleri önerildi. 
Son derece uyumlu olan hastanın yaklaşık 6 aylık 
takibinde mevcut kilosunun yaklaşık % 20’sini verdiği 
gözlendi.  Kan glukoz düzeyleri ve TA ölçümleri regüle 
seyretti.  LDL kolesterol seviyesi düzeldi. Kardiyoloji 
poliklinik kontrolünde tekrar istenen Holter EKG’sinde 
kardiyak aritmilerinin tamamen düzeldiği izlenen, 
kardiyak şikayetleri düzelen hastaya ek tedavi 
önerilmedi. 

Sonuç: Obezite hastalarında kardiyak aritmi önemli 
bir sorundur.  Sadece kilo verme ile yüksek oranda 
tedavi başarısı sağlanabilmektedir.  Hastaların yaşam 
kalitesi açısından önemi tartışılmazdır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, kardiyak aritmi, kilo 
verme

B-63
AİLE HEKİMLİĞİ SERVİSİNDE YATAN MORBİD 
OBEZ HASTANIN YAŞAM KALİTESİNDEKİ 
DEĞİŞİKLİKLER

Nilay Tığrak1, Esma Dilek Türkmen1, Umut Gök Balcı1, Yusuf 
Adnan Güçlü1, Yasemin Kılıç Öztürk1, Tevfik Tanju Yılmazer1, 
Haluk Mergen1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Obezite vucutta yağların depolanması ile 
karakterizedir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 30 uzerinde 
olan bireyler obez olarak kabul edilmektedir. Obezite; 
diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları,  uyku apnesi, 
infertilite ve kanserler gibi hastalıkların yanında 
hareketsizlik,  sosyal yaşamdan kopukluk, iletişim 
bozuklukları, öz bakım kaybı gibi yaşam kalitesini 
belirgin düşüren durumlara da neden olan bir 
hastalıktır. Bu bildiri ile Aile Hekimliği yataklı 
servisinde yatarak tedavi gören yaşam kalitesi düşük 
morbid obezite olgusu tartışılarak, konunun önemi 
vurgulanmıştır.

Olgu: Haziran 2013 tarihinde, İzmir Tepecik Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Servisi’ne kilo 
verememe, ileri derecede şişmanlık şikayetleri ile 
yatırılan 64 yaşında bayan hastanın; 17 senedir bilinen 
tip 2 diabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, idrar 
inkontinansı, dermatit ve obezite tanıları mevcuttu. 15 
yıl önce kolesistektomi operasyonu geçirdiği öğrenilen 
hastanın beden kitle indeksi 64 olarak hesaplandı. 
Hastada son 3 yıldır aşırı kiloya bağlı yürüyememe, 
banyo ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını kendi başına 
giderememe gibi sorunların neden olduğu depresif 
duygu durumu, özgüven problemleri ve ikili 
ilişkilerinde bozulma mevcuttu. Hasta kliniğimize 
yatırıldıktan sonra düzenlenen diyet ve tedavi rejimi 
sonrası hastanın beden kitle indeksindeki azalmaya 
paralel olarak aktivite artışı gözlendi.  Bu durum  
hastanın öz bakımında artış, ikili ilişkilerinde pozitif 
yönde değişiklik, depresif duygu durumunda ve yaşam 
kalitesinde düzelme ile sonuçlanmıştır.

Sonuç: Bu vaka; sanki baş edilemez bir sorun gibi 
görülen obezitenin ve neden olduğu diğer problemlerin 
aile hekimliği yataklı servisinde tedavi edilebileceğini 
göstermesi ve bu servislerin hasta profiline örnek 
olması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Diyet, kilo, obezite, yaşam 
kalitesi 

B-64
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI İLE 
OBEZ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nazmiye Kaçmaz Ersu1, Abdurrahman Ersu1, Umut Gök 
Balcı1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş ve Amaç: Vücut yağ oranının aşırı oranlarda 
artması ile karakterize olan obezite hastalığı başta 
gelişmiş ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde 
gittikçe büyüyen önemli bir halk sağlığı problemidir. 
Türkiye’de özellikle son 25-30 yıldan beri fiziksel 
inaktivite ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları obezitenin 
yaygınlaşmasına neden olmuştur. Obezite birçok kronik 
hastalıkla birliktelik gösterebildiği gibi sağlıklı yaşam 
biçimi davranışlarıyla da ilişkilidir. Bu olgu, obezitenin 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarıyla ilişkisine ve 
obezite tedavisinde cerrahi tedavi seçeneklerinin de 
bulunduğuna dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur.
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Olgu: Bilinen hipertansiyon ve diyabet hastalıkları 
olan 42 yaşında obez bayan hasta; 1,5 yıldır 1600 kcal. 
içeren düşük kalorili diyet uygulamasına ve 
akupunktur tedavisi almasına rağmen kilo verememe 
şikayetiyle İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 
Obezite Polikliniği’ne başvurdu. Düzenli olarak 
asetilsalilikasit 100mg 1x1, metformin 1gr 2x1, 
metoprolol 1x1,  zofenopril kalsiyum+hidroklorotiazid 
1x1 kullandığı öğrenildi. Hastanın kilosu 122kg,  boyu 
163cm,  body mass indexi (BMI) 45,9 (morbit obez) 
olarak değerlendirildi. Kortizol düzeyi <1 (n:5-25), 
tiroid stimulan hormon düzeyi 1,55 (n:0,4-4), albumin 
3,7,  total kolesterol 132 ve insülin düzeyi 41,5 (n:0-29,1) 
olarak  saptandı. Üst batın ultrasonografide; karaciğer 
normalden büyük (ua 17cm) ve homojen ekoda izlendi. 
Parankim ekojenitesi ileri derece yağlanma ile uyumlu 
değerlendirildi.  Elektrokardiyografi normal sinüs 
ritmindeydi. Hastanın obezite konseyine çıkması 
planlandı. Obezite konseyinde hastanın 1,5 senedir  
diyet ve akupunktur tedavisine rağmen kilo 
verememesi ve BMI’nin 40’ın üzerinde olması nedeniyle 
cerrahi endikasyonu olduğu kararlaştırılarak sleeve 
gastrektomi (tüp mide) operasyonu yapılması 
planlandı. Ayrıca bu süreçte obez hastanın sağlığını 
etkileyen sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
değerlendirmek amacıyla  sağlıklı yaşam biçimi 
davranışları (SYBD) ölçeği uygulandı. Olgunun 
maksimum SYBD puanına göre yaşam davranışının 
orta (yaklaşık %55) düzeyde olduğu gözlendi.  Fiziksel 
aktivite, beslenme ve stres yönetiminin; ölçek alt 
guruplarından tinsellik, sağlık sorumluluğu, kişiler 
arası ilişki alt guruplarına göre daha düşük puan aldığı 
gözlendi.

Tartışma: Diyet ve egzersizin obezite tedavisindeki 
etkinliği bilinmekle birlikte ilaç tedavilerinin, diyetin ve 
egzersiz programlarının başarılı olmadığı hastalarda 
cerrahi tedavi seçeneği de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Hastanın 1 yıl süreyle uygulanan 
diyet,  ilaç tedavisi ve egzersiz programı sonucunda kilo 
verememesi, BMI’nın 35 ve üzerinde olması ve 
obeziteye bağlı kronik hastalıkların eşlik etmesi cerrahi 
tedavi endikasyonlarını oluşturmaktadır. SYBD,  bireyin 
sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak, sağlığını 
geliştiren davranışlarını ölçen bir ölçektir. Ölçekten 
alınan puanların yükselmesi bireyin belirtilen sağlık 
davranışlarını yüksek düzeyde uyguladığını gösterir. 

Ölçeğin, kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, 
egzersiz alışkanlığı, beslenme alışkanlığı,  kişiler arası 
destek, stres yönetimi olmak üzere 6 alt değerlendirme 
ölçeği vardır.  Olguda fiziksel aktivite, beslenme ve stres 
yönetimi alt ölçeklerinin diğer alt kategorilere göre 
düşük puanlı olması hastanın obez olması ile ilişkili 
olarak değerlendirilebilir. 

Anahtar kelimeler: Cerrahi, davranış, obezite. 

B-65
OBEZ HASTALARDA  ÜRİNER İNKONTİNANS 
TEDAVİSİNDE KİLO KAYBININ YERİ: OLGU 
SUNUMU

Hasret Korkmaz1, Umut Gök Balcı1, Kurtuluş Öngel2

1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, 
İzmir, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Obezite prevalansı dünya çapında artmakta 
ve son zamanlarda birçok ülkede epidemik oranlara 
ulaşmış bulunmaktadır. Epidemiyolojik çalışmalar aşırı 
kilo ve obezitenin üriner inkontinans, pelvik organ 
prolapsusu, fekal inkontinans gibi çeşitli kadın pelvik 
taban bozukluklarına yol açtığını ve bunun yanısıra 
tedaviye yanıtta başarısızlığa neden olduğunu  
göstermektedir. Bu bildiride, üriner inkontinansı olan 
ve sadece kilo vererek düzelen obez bir olgu 
sunulmuştur. 

Olgu: 52 yaşında bilinen tip 2 diyabet mellitus, 
hiperlipidemi, hipertansiyon ve üriner inkontinans 
öyküleri olan kadın, hasta kilo verme istemi ile 2013 yılı 
Ocak ayında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Obezite Polikliniği’ne 
başvurdu. Özgeçmişinde 8 paket yılı sigara kullanımı 
olduğu öğrenilen olgunun 12 yıldır sigara kullanmadığı 
belirtildi. Soygeçmişinde annesinin tip 2 diyabet 
mellitus, babasının miyokard infarktüsü nedeni ile vefat 
ettikleri öğrenildi. Fizik bakısında; vücut ısısı 37,5 
derece, nabız 80/dakika, solunum sayısı 20/dk, arteryel 
basınç 120/80 mmHg bulundu. Boy 150 cm, ağırlık 123 
kg ölçüldü; vücut kitle indeksi (VKI) 54,7 olarak 
bulunup, morbid obez olarak düşünüldü. Olgunun 
diğer sistem bakısında herhangi bir patolojik bulgu 
saptanmadı. Aşırı aktif mesane semptomları ve dönem 
dönem urge inkontinans şikayetleri de olan olgunun 
diyeti 1800 kcal içerecek şekilde düzenlendi.  Olgu iki 
haftalık periyodlarla poliklinik kontrollerine çağırıldı. 
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Olgunun izleminde diyetinin altıncı ayında 9,8 kg kadar 
ağırlık kaybı oldu. Olgunun ağırlık kaybı sonrası üriner 
inkontinansı tamamen geriledi. Yaklaşık %8 kilo kaybı 
sağlanan olgu diyet ve egzersizle kilo vermeye devam 
etmektedir.

Tartışma: Obezite, stres ve urge inkontinans 
gelişmesinde güçlü bir bağımsız risk faktörüdür. Bu 
ilişkinin patofizyolojik temelini vücut kitle indeksi ve 
intraabdominal basınç arasındaki anlamlı birliktelik 
oluşturmaktadır. Obezite ve üriner inkontinans yaşam 
kalitesini olumsuz etkileyen yaygın görülen 
durumlardır.Kilo kaybı gibi konservatif tedavisi mevcut 
olan üriner inkontinaslı  obez hastaların birinci 
basamakta detaylı sorgulamaları yapılarak tedavileri 
düzenlenmelidir.

Anahtar kelimeler: Diyet, inkontinans, obezite,
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B-03
AİLE HEKİMLERİNİN OBSTRÜKTİF UYKU 
APNE SENDROMLU ÇOCUKLARI YÖNETME 
BECERİSİ

Yasemin Çayır1, Ayhan Söğüt2, Atilla Çayır2, Mustafa Yasin 
Selçuk3, Ömer Kılıç2, Ümmü Zeynep Avşar4

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, 2S. B. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları, 3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Samsun, 4Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 
Erzurum

Giriş:  Obstrüktif Sleep Apne Sendromu (OSAS) 
uykuda tekrarlayan üst solunum yolu tıkanmaları ve 
oksijen satürasyonunda azalmayla karakterize bir 
sendrom olarak tanımlanabilir. OSAS çocukların 
%1-10’unu etkilemektedir. Başta kardiyovasküler 
hastalıklar olmak üzere birçok sistemik hastalığın 
gelişiminde rol oynamaktadır. Çocukluk döneminde 
tanınmaz ve tedavi edilmezse büyüme gelişme geriliği, 
kor pulmonale, öğrenme ve davranış problemlerine yol 
açabilir. Bu çalışmada aile hekimlerinin (AH) çocukluk 
çağı OSAS’ını yönetme becerilerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Metot: OSAKA-KIDS anketi çalışmaya katılmayı 
kabul eden 95 AH’ne uygulanmıştır. Anket 23 
maddeden oluşmaktadır. İlk 18 soru doğru-yanlış 
formatında olup AH’lerinin OSAS hakkındaki bilgisini, 
son 5 soru tutumlarını değerlendirir. 

Bulgular:  AH’lerinin toplam bilgi skoru ortalaması 
%72,2’di. AH’lerinin %89,5’i (n=85) OSAS’ın önemli bir 
klinik problem olduğunu düşünürken; %30,6’sı (n=29) 
OSAS’lı çocuğa tanı koyabileceğini söylüyordu. 
Bunların da %62’si (n=18) “OSAS’lı çocuğu 
yönetebilirim” demişti. CPAP kullanan OSAS’lı çocuğu 
yönetebileceğini ifade edenlerin oranı ise %11,6 (n=11) 
idi. 

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. 

B-04
AİLE HEKİMLİĞİ ÇEKİRDEK YETERLİLİKLERİ: 
BİRİNCİ BASAMAK YÖNETİMİ NEDİR?

Pınar Fakirullahoğlu, Turan Set, Özlem Özer 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, Erzurum

Amaç: Ülkemizin tamamında aile hekimliği 
uygulamasına geçilmiştir.  Aile hekimliği disiplinin 
temel özelliklerinin anlaşılması uygulamalar açısından 
önemlidir. Bu çalışmada, aile hekimliğinin çekirdek 
yeterliliklerinden “Birinci basamak yönetimi” ilkesinin 
açıklanması amaçlanmıştır.  

Yöntem: T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Doktorları İçin 1. 
Aşama Kurs Notları, The European Definition of 
General Practice / Family Medicine - EURACT 2005, 
Training in Family Practice (2005) ve The European 
Definition of General Practice/Family Medicine -
WONCA EUROPE 2011 kaynakları okunarak birinci 
basamak yönetimi açısından yorumlandı.

Bulgular:  Aile hekimliği disiplininin 11 temel 
özelliği mevcuttur. Bu on bir maddede yer alan 
özellikler altı çekirdek yeterlilikte toplanmıştır. Bunlar;  
birinci basamak yönetimi, kişi merkezli bakım, özgün 
problem çözme becerileri, kapsamlı bakım, toplum 
yönelimli olma ve bütüncül yaklaşımdır. Birinci 
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basamak yönetimi;  yaş,  cinsiyet veya hastalık ayırımı 
yapmaksızın, başvuran herkese açık ve kapsamlı hizmet 
veren ilk görü noktası olmak, gerektiğinde üst 
basamaklarla koordinasyonu sağlayıp diğer uzmanların 
sunduğu hizmetlerle teması yönetip, bu bağlamda 
kişinin bir anlamda da savunmanlığını yaparak sağlık 
hizmetinin etkin,  verimli ve en uygun şekilde verilmesi 
yoluyla sağlık kaynaklarının etkili kullanımını 
sağlamak demektir.

Tartışma: Birinci basamak yönetimi aile hekim-
liğinin temel ilkelerinden biridir. Aile hekimliği sağlık 
hizmetine ihtiyaç duyanların normal şartlarda 
ihtiyaçlarına cevap verilecek ilk yerdir. Birinci basamak 
sağlık hizmetleri herkesin kolayca ulaşabileceği, hiçbir 
ayrım gözetmeksizin sağlık hizmetlerinden 
faydalanabileceği,  etkin kullanıldığı takdirde gereksiz 
üst basamak başvurularını azaltarak sağlık 
kaynaklarının daha verimli kullanılacağı, koruyucu, 
tedavi edici ve gereğinde rehabilite edici sağlık 
hizmetlerinin tamamına yönelik bir sistem kurulması 
amacını benimser. Bu nedenle aile hekimliği disiplinin 
evrensel özelliklerinin uygulamada yerine 
getirilebilmesi için doğru çalışan entegre bir sistemin 
varlığı gerekir. Örneğin; birinci basamakta yapılan 
aşılama çalışmalarıyla toplum pek çok bulaşıcı 
hastalıktan korunur,  komplikasyonlar önlenir. Böylece 
iş gücü ve insan kayıplarının ve yine gereksiz kaynak 
kullanımının önüne geçilmiş olur.

Sonuç: Aile hekimliğinin temel özelliklerinden biri 
''birinci basamak yönetimi'' olup, aile hekimlerinin bu 
çekirdek yeterliliğe sahip olması önemlidir. Akılcı bir 
“birinci basamak yönetimi” sağlık sisteminin yükünü 
azaltarak gereksiz zaman ve kaynak kaybının önüne 
geçecektir.

Anahtar kelimeler:  Aile hekimliği, çekirdek 
yeterlilik, birinci basamak yönetimi

B-05
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE AŞI 
NEDENİYLE BAŞVURAN HASTALARIN  
DEĞERLENDİRİLMESİ

M.Merve Karademirci, Ruhuşen Kutlu, Derya Işıklar Özberk
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile 
Hekimliği ANABİLİM DALI

Amaç: Bağışıklama, aşıyla korunulabilir 
hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en 

önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer 
almaktadır. Biz bu çalışmada aile hekimliği 
polikliniğine aşı nedeniyle başvuran hastaları  
değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem: Bu çalışma 1 Ocak 2013–31 Eylül 2013 
tarihleri arasında Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
polikliniğinde aşı nedeniyle başvuran 1354 kişide 
yapıldı. Hastaların cinsiyeti, yaşı, uygulanan aşı cinsi 
kaydedildi.

Bulgular:  Hastaların yaş ortalaması 30.9 ± 7.8 yıl  
(16-63) idi. Aşı yapılan hastaların % 63.8’i (n=687) 
erkek , % 59.5’i evli, % 39.5’i bekar ve % 1’i dul idi. 
Meslek grupları değerlendirildiğinde  % 20.5’i hastane 
dışı çalışan, % 3.9’u hemşire, % 14.7’si tıp öğrencisi ve % 
65.6’sı hastane personeli idi.Hastaların 199’una (%14.69) 
tetanoz (Td) aşısı,  123’üne (%9.08) Kızamık-Kızamıkçık-
Kabakulak (KKK) aşısı, 124’üne (%9.15) Hepatit A, 
908’ine (%67.06) Hepatit B aşısı yapıldı.

Sonuç: Dünya nüfusunun yaklaşık 1/3'ünün 
karşılaştığı, ciddi mortalite ve morbiditeye sahip olan 
hepatit B virus (HBV) enfeksiyonundan korunma, 
önemli bir toplum sağlığı hedefi olmuştur. Rutin HBV 
aşılaması ile HBV ve HBV ile ilişkili siroz,  kanser 
gelişimi engellenmiştir. Bununla birlikte erişkin 
aşılamasında ve ailesinde HBsAg pozitif kişi bulunan 
kişilerin aile bireylerinin tetkiki ve aşılanmasında halen 
istenen düzeye ulaşılamamıştır. Ayrıca Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre, her yıl 1,5 milyon kişi klinik 
hepatit A (HAV) enfeksiyonu geçirmekte, seroprevelans 
verileri ile asemptomatik enfeksiyonlar da 
hesaplandığında bu rakam 10 milyonu geçmektedir. 
Ülkemizde 2012 yılı itibarı ile de bebeklere rutin hepatit 
A aşılamasına 18. ve 24. aylarda olmak üzere geçilmiştir.
Polikliniğimizdede öncelikle hastane personeli olmak 
üzere başvuran tüm hastalara aşı yaptırmanın önemi 
anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler : Aşı, bağışıklama, Hepatit B

B-06
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN 
HASTALARDA VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN 
SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERLE İLİŞKİSİ

Mustafa Köksal¹, Gökçen Külahlı¹,  Zuhal Aydan Sağlam¹, 
Dilek Toprak2

¹İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, 2İstanbul Şişli Etfal Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği
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Amaç: DSÖ’ye göre 300 milyondan fazla kişi obez 
ve 1 milyar kişi ise aşırı kiloludur. Pratik olarak Vücut 
Kitle İndeksi (VKİ) ile tanımlanan obezite, neden 
olduğu komorbid hastalıklarla insanların yaşam 
kalitesini ve toplumların sağlık politikalarını olumsuz 
etkilemektedir. Genetik mirasa ek olarak bireylerin 
yaşam tarzları ve sosyodemografik özelliklerinin de 
Vücut Kitle İndeksine etkisi olduğu bilinmektedir. 
Çalışmamızda Aile Hekimliği Polikliniğine başvuran 
bireylerin VKİ  ile sosyodemografik özellikleri ve 
beslenme alışkanlıkları arasındaki ilişkinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
polikliniğine çeşitli nedenlerle başvuran ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden 18 yaş üzeri 244 kişi dahil edildi. 
Hastaların VKİ’leri Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği 
kriterlere göre (Tablo 1) hesaplandı. VKİ’nin cinsiyet, 
eğitim düzeyi, aktif çalışma durumu ve beslenme 
alışkanlıklarıyla ilişkisi araştırıldı. SPSS 16.0 
versiyonunda frekans, ki-kare ve T testleri kullanılarak 
verilerin analizleri yapıldı.  

Bulgular:  Çalışmamıza katılan toplam 244 kişinin 
169’u kadın (%69.3) 75’i erkek (%30.7) olup genel yaş 
ortalaması 44.66±14.18 (min.18-maks.81), ortalama VKİ:
26.18±4.27kg/m2 (aralık:18.44-36.30kg/m2) idi. Obezite 
sıklığı (VKİ ≥30) %25 iken (n=117) %48’i normal kiloda 
idi. Toplamda %18.9’u (n=46) okur yazar iken %31.6’sı 
(n=77) ilkokul mezunu, %33.6’sı (n=82) lise ve %16’sı 
(n=39) üniversite mezunu idi. Hastaların %48’I (n=117) 
aktif olarak çalışmaktaydı. %71.3’ü beslenmeye dikkat 
etmediğini ve diyet yapmadığını ifade etti. Kahvaltısını 
sabah 09   :00’dan sonra yapan 125 kişi (%51.2) iken 
%36.5’i (n=89) akşam yemeğini 19:00’dan sonra 
yiyordu.  

VKİ 30kg/m2 ve üzeri olan grupta sabah 
kahvaltısını 09:00’dan sonra yapma alışkanlığı diğer 
gruplara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.014). 
Ancak VKİ ile akşam yemeğini geç yeme arasında 
anlamlı ilişki bulunmadı (p=0.470) 

VKİ yüksek olanlar daha fazla egzersiz (%50.8) ve 
diyet (%39.3) yapsa da bu durum istatistiksel olarak 
anlamlı değildi (p=0.190, p=0.104). Egzersiz yapma 
sıklığı açısından cinsiyete göre de anlamlı ilişki 
izlenmedi (p=0.853). 

Çalışma grubumuzda VKİ ile cinsiyet, yaş, eğitim 

düzeyi, çalışma durumu, HT, DM ve HL varlığı 
arasında anlamlı ilişki yoktu (sırasıyla p=0.678, p=0.785, 
p=0.373,  p=0.304, p=0719, p=0.084, p=0.268). Ancak VKİ 
30 ve üzeri olanlar daha fazla (%78.7) sigara 
kullanıyordu (p=0.018)

Sonuç: Obezite yönetiminde korunmak ve yaşam 
tarsi değişiklikleri obeziteyi tedavi etmekten daha 
önemlidir. Bu nedenle hastayı ilk karşılayan biz birinci 
basamak hekimlerine büyük sorumluluk düşmektedir. 
Obez bireylere beslenme içerikleri kadar beslenme 
saatlerinin de önemi vurgulanmalıdır. 

B-07
AİLE HEKİMLİĞİ SERVİSİNDE YATAN MORBİD 
OBEZ HASTANIN TEDAVİ PROTOKOLÜ

Nilay Tığrak1, Umut Gök Balcı1, Yasemin Kılıç Öztürk1, 
Tevfik Tanju Yılmazer1, Haluk Mergen1, Kurtuluş Öngel2

1İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

Giriş:  Obezite vucutta yağların depolanması ile 
karakterizedir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 30 uzerinde 
olan bireyler obez olarak kabul edilmektedir. Obezite; 
diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları,  uyku apnesi, 
infertilite ve kanserler gibi hastalıkların yanında 
hareketsizlik,  sosyal yaşamdan kopukluk, iletişim 
bozuklukları, öz bakım kaybı gibi yaşam kalitesini 
belirgin düşüren durumlara da neden olan bir 
hastalıktır. Bu bildiri ile Aile Hekimliği yataklı 
servisinde yatarak tedavi gören morbid obezite olgusu 
tartışılarak, obezite hastalarında tedavi protokolü 
vurgulanmıştır.

Olgu: Eylül 2013 tarihinde, İzmir Tepecik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Servisi’ne kilo 
verememe, ileri derecede şişmanlık şikayetleri ile 
yatırılan 25 yaşında bayan hastanın bilinen bir hastalığı 
olmadığı belirtildi.ilk gelişinde 149 kg ağırlığı , 147 cm 
boyu olan hastanın beden kitle indeksi 68 kg/m2 olarak 
bulundu. Hastada son zamanlarda aşırı kiloya bağlı 
bacak ağrısı olduğunu ve fiziksel aktivitelerinin 
kısıtlandığını,  görüntüsünden memnun olmadığını 
belirtti.  Hasta kliniğimize yatırıldıktan sonra 1800 
kcal’lik tuzsuz diyet verildi. Medikal tedavi olarak 
Metformin 2x500 mcg, furosemid 1x40 mg, levotiroksin 
1x25 mg olarak başlandı. Hastaya diyet ve medikal 
tedaviyle birlikte fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı 
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ve hasta fiziksel aktiviteye teşvik edildi. Hasta yatışının 
7. gününde diyete, egzersize ve tedaviye uyumu iyi 
olup 7 kg verdiği ve beden kitle indeksinin 64 kg/m2 
olduğu saptandı.

Sonuç:  Bu vaka ile sanki baş edilemez bir sorun 
gibi görülen obezitenin yatarak tedavisindeki medikal 
tedavi protokolu vurgulanmaya çalışılmıştır.  Bu 
vakalar, Aile Hekimliği servislerinin hasta profiline 
örnek olması açısından da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Diyet, kilo, obezite, tedavi 
protokolü

B-08
BASI YARASI YARASINDA BİYOAKTİF YARA 
ÖRTÜSÜ KULLANIMI: OLGU SUNUMU

Aydan Çevik, Dilek Toprak
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği Kliniği

Bası yaraları, uzun ya da kısa sürelerle yatağa 
bağımlı kalan hastalarda ortaya çıkabilen önemli 
sorunlardan birisidir.  Aslında önlenebilir bir 
komplikasyon olmasına karşın,  hastanın primer 
sorununa yoğunlaşmış olan tedavi ekibinin ve hastanın 
sıklıkla gözünden kaçar ve hemen hemen bütün felçli 
hastalarda en azından bir dönem ortaya çıkar. Görece 
basit önlemlerle korunulabilecek olan bası yaralarının, 
oluştuğu takdirde tedavisi son derece güçtür ve 
hastanın yaşam süresini ve kalitesini kötü yönde etkiler. 
Karmaşık bir doku yıkımı sürecine bağlı olarak gelişen 
bası yaralarının tedavisi de karmaşık ve pahalıdır, 
multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. 

72 yaşında erkek hasta; tetraplejik ve 
hipertansiyonu mevcut.  Hasta iki senedir yatağa tam 
bağımlı ve idrar-gaita inkontinansı var. Eklem 
hareketleri çok kısıtlı ve rijiditesi mevcut. 

Hastanın sağ trokanterik bölgesinde 7 aydır var 
olan, dışarıya açılan,  temiz, içinde 1.5 cm genişliğinde 
ve uzunlukları 4 ve 6  cm iki tane tüneli olan, temiz evre 
4 bası yarası mevcut.Hastanın bası yarasına biyoaktif 
yara ve doku örtüsü tedavisi başlandı. Tedavi 48 saat 
aralıklarla 2’şer doz olarak 3 kür uygulandı ve klasik 
yara bakımına devam edildi. İkinci Neoderm 
uygulaması sonrasında yarada belirgin doku iyileşmesi 
ve yaranın tünellerinde küçülme gözlendi. Son 
Neoderm uygulaması bitiminde hastanın yarası tama 
yakın kapandı.

Bası yaraları bir kez oluştuğunda tedavisi son 
derece zordur. Hastaların beslenme durumları 
düzeltilmeli, anemisi varsa tedavi edilmeli,  spazmın ve 
kontraktürlerin giderilmesi ile bası ortadan 
kaldırılmaya çalışılmalıdır. Lokal tedavi olarak da 
konservatif veya cerrahi yöntemler yaranın durumuna 
göre uygulanmalıdır.

B-09
BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE 
HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN 
ANEMİK HASTALARDA TSH, B12 VİTAMİNİ VE 
FERRİTİN DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sinem Aslan Karaoğlu, Cansu Öztürk, Ezgi Karasu, Dilek 
Toprak Evcik
Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi 

Amaç: Bu çalışmada, Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği 
polikliniğine anemi bulguları ve tanısı olan hastalarda 
serum ferritin, B12, MCV, TSH düzeylerinin 
değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya, 2013 yılında Şişli Etfal 
EAH Aile Hekimliği polikliniğinde anemi tanısı ile 
izlenen 134 erişkin hasta dahil edildi. Hastaların serum 
ferritin, B12 vitamini, TSH değerleri ve hemogramları 
ile tiroid hastalığı varlığı bilgilerine retrospektif olarak 
kayıtlardan ulaşıldı; yaş, cinsiyet dağılımlarına göre 
değerlendirildi.  Veriler SPSS 16.0 programında 
kaydedilip istatistiksel analizleri yapıldı. İstatistiksel 
yöntem olarak frekans, T testi ve ki-kare kullanıldu;  
p<0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular:  Çalışma grubu 99 (%73,9) kadın, 35 
(%26,1) erkek olmak üzere toplam 134 hastadan 
oluşmaktaydı. Tüm hastaların yaş ortalaması 
38,31±15,94 olarak saptandı. Kadınlarda ortalama TSH 
değeri 2,51±1,81, erkeklerde 2,37±1,27 olarak bulundu 
(p=0,705). 40 yaş altı grupta TSH değeri 2,81±1,83 iken 
40 yaş üstü grupta 1,90±1,16 idi (p=0,009). TSH ve T4 
değerlerine ulaşılan 95 hastanın 1(%1,05)’inde TSH 
değeri düşük iken 11(%11,5) hastada TSH 4,20 uIU/ml 
üzerinde bulundu. Anemisi olup eş zamanlı bakılan 
TSH ve T4 değerlerine ulaşılan 95 hastanın 
1(%1,05)’inde TSH 0,27 altında iken 11(%11,5)’inde TSH 
4,20 üzerinde bulundu. Tiroid hastalığı nedenli tedavi 
alan 7(%5,2) hastanın tedaviye bağlı TSH değerleri 
normal olarak bulundu. Kadınlarda ortalama B12 
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vitamin seviyesi 362,64±150,52 pg/ml , erkeklerde 
375,62±264,54 pg/ml olarak bulundu (p=0,763).  40 yaş 
altı grupta B12 değeri 357,70±184,65pg/ml iken 40 yaş 
üstü grupta 376,47±176,74 pg/ml idi (p=0,606). Yaş 
grupları ve cinsiyete göre Hb ortalamaları arasında fark 
yoktu (p>0,05). Erkeklerde ortalama MCV değeri 
kadınlara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,004).
Yaş gruplarına göre ortalama ferritin değeri farklılık 
göstermezken cinsiyete göre ortalama ferritin değerleri 
anlamlı derecede (p=0,000) farklıydı (kadınlarda 
23,60±16,48; erkeklerde 124,13±95,18) 

Sonuç: Anemisi olan hastalarda serum TSH ve B12 
değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. 
Kadınlarda tedavi alıyor olsa da serum ferritin değerleri 
düşük bulundu.

B-10
ÇOCUK ALLERJİ HASTALIKLARI 
POLİKLİNİĞİNE BRONŞİAL ASTIM TANISI İLE 
BAŞVURAN HASTALARDA ALLERJİK RİNİT 
SIKLIĞI

Mustafa Güleç1, Ümit Aydoğan2, S.Tolga Yavuz3, Oktay Sarı2, 
Onur Mahmutoğlu2, Özgür Kartal1, Uğur Muşabak1, Osman 
Şener1

1GATA Askeri Tıp Fakültesi İmmunoloji ve Allerji 
Hastalıkları BD, 2GATA Askeri Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
AD, 3GATA Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları AD

Giriş:  Allerjik hastalıklar, ortak immunolojik 
mekanizmaları kullanmaları nedeniyle birliktelik 
gösterebilmektedir. Pediyatrik yaş grubunda en önemli 
allerjik hastalık %7 prevelans ile bronşial astımdır ve 
birinci basamakta sık karşımıza çıkmaktadır. Hastaların 
değerlendirilmesinde sadece bronşial astım 
penceresinden bakmak yerine,  allerjik hastalıklar 
yönünden de bir bütün olarak değerlendirilmesi  uygun 
olacaktır. Çalışmamızda inhalasyon yolu ile alınan 
allerjenlerin tetiklediği bir diğer hastalık olan allerjik 
rinitin,  bronşial astım tanısı ile başvuran hastalardaki 
sıklığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Nisan-Temmuz 2013 tarihleri arasında, 
hastanemizin Çocuk Allerji Hastalıkları polikliniğine 
başvuran ve bronşial astım tanısı ile takibi yapılan 
hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyet, yaş, 
semptom başlangıç yaşı ve soygeçmiş bilgileri 
kaydedildi. Ayrıca hastalar allerijk rinit semptomları 
açışından sorgulandı. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 

programı kullanılarak analiz edildi. 
Bulgular:  Bronşial astım tanısı ile takibi yapılan 87 

hastanın 28’i kız (%32.2), 59’u erkek  (%67.8) idi. 
Hastaların yaş ortalaması 5.95±1.91 (Ortanca=6, min-
max: 2-11 yıl) ve semptom başlangıç yaşları 3.3±1.9 
(Ortanca=3, min-max: 0-10 yıl) olarak tespit edildi. 
Soygeçmişleri sorgulanan hastaların %18.4 (n=16) ‘ünde  
allerjik hastalıklar açısından aile öyküsü pozitif 
bulundu. Bronşial astım tanılı hastaların 57’sinde 
(%65.5) allerjik rinit semptomlarının da bulunduğu, 
bronşial astım yakınmalarına ek olarak allerjik rinit 
semptomlarını da yaşadıkları tespit edildi.

Sonuç: Bronşial astım atakları dışında, allerjik rinit 
semptomlarının da hastalarda görülmesi,  ailenin ve 
hastaların önemli bir tıbbi problemini oluşturmaktadır. 
Birinci basamakta detaylı bir anamnez ile bronşial 
astımlı hastalarda hastalığa eşlik edebilen allerjik rinit 
tablosu rahatlıkla ortaya konulabilmektedir.  Doğru 
tedavi yaklaşımı ile gerek bronşial astım semptomları 
kontrol altına alınabilmekte, gerekse de allerjik rinit gibi 
hastanın yaşam konforunu bozan diğer durumlar 
önlenebilmektedir. 

B-11
DİŞ PROTEZİ ASPİRASYONU: 75 YAŞINDA BİR 
OLGU

Zeynep Ay¹, Ahmet Uysal2, Nesrin Moğulkoç3

¹Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir; 2Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir; 3Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim 
Dalı, İzmir

Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) erişkinlerde 
çocuklara göre nadirdir. YCA akut asfiksi, öksürük, 
nefes darlığı ve ateş gibi semptomlara yol açabilir. 
Semptomsuz olgularda öykü ve şüphe tanıya 
yardımcıdır. Tanısı konulmamış YCA atelektazi, 
ampiyem, bronşektazi, akciğer absesi ve hemoptiziye 
neden olabilir. Bu sunumda erişkin bir erkek hastada 
YCA ve lokal anestezi eşliğinde fiberoptik bronkoskopik 
işlemle çıkarılması sunulmuştur.

74 yaşındaki erkek hasta,  10 gün önce diş kaplama 
işlemi sırasında kaplamanın boğazına kaçtığı belirtti. 
Yuttuğu düşüncesi ile dört gün izlenen olgunun cismi 
feçes ile çıkarmaması üzerine çekilen akciğer grafisinde; 
sağ hemitoraksta, alt zonda, parakardiak alanda, 
yüksek dansitede, yaklaşık 0.5 cm boyutunda üçgene 
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benzer opasite izlenmiş. Devlet Hastanesinde 
bronkoskopik işlemle çıkarılması planlanmış ancak ek 
hastalıkları nedeniyle üniversite hastanesine 
yönlendirilmiş. TA: 150/76 mmHg, nabız:62/dk, 
akciğer oskültasyonu normal olan hastaya lokal 
anestezi ve toplam 1 cc midazolam eşliğinde, oral 
yoldan fiberoptik bronkoskopik işlem yapıldı. Pürülan 
sekresyonlar aspire edildikten sonra sağ  akciğer alt lob 
posterior segment içindeki yabancı cisim (diş protezi) 
forseps biyopsi pensi ile çıkarıldı. İşlem 
komplikasyonsuz tamamlandı.

Erişkinlerde YCA nadir görülmektedir, erken 
dönemde çıkarılması ile sonuçlar başarılıdır. 
Semptomsuz olgularda klinik olarak yabancı cisim 
aspirasyonundan şüphelenmek tanı koymada 
önemlidir. Özellikle düşkün, yutma refleksi azalmış 
hastalarda riskin yüksek olduğu akılda tutulmalı ve bu 
hastaların nonspesifik solunum yolu şikayetlerinde 
YCA akla getirilmelidir. 

B-12
DİYETLE KALSİYUM ALIMININ OBEZİTE 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Nalan Hakime Noğay
Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü

Amaç: Bu çalışmanın amacı adolesanlarda kalsiyum 
alımı ile obezite arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışma yaşları 10-18 yıl arasında değişen 
80 erkek,  165 kız olmak üzere toplam 245 adolesan ile 
yapılmıştır.  Bireylerin vücut ağırlığı,  boy uzunluğu, 
beden kitle indeksi (BKI), bel çevresi, triseps deri kıvrım 
kalınlığı (TDKK), supskapular deri kıvrım kalınlığı 
(SDKK), vücut yağ  oranları (%) ölçülmüştür. 2 gün hafta 
içi, 1 gün haftasonu olmak üzere toplam 3 günlük besin 
tüketim kayıtları alınmıştır. Bireyler, CDC’nin (Centers 
for Disease Control and Prevention) belirlediği yaşa ve 
cinsiyete göre BKI persentilleri kullanılarak <85 
persentil normal kilo, ≥85 ve  <95 persentil arası kilolu 
ve  ≥95 persentil obez olarak kategorize edilmiştir.

Bulgular:  Bireylerin 131’inin kilosu normal, 66’sı 
hafif kilolu ve 48’i ise obezdir. Kızların % 66.7’si, 
erkeklerin ise % 39.33’ü obezdir. Erkeklerin vücut 
ağırlığı,  BKI, TDKK, SDKK ve vücut yağ oranları kızlara 
kıyasla önemli şekilde yüksektir (p<0.05). Erkeklerin 
günlük ortalama kalsiyum alımları ve önerilen 

kalsiyum miktarını karşılama oranları kızlara kıyasla 
yüksek olup istatistiksel olarak önemli değildir. 
Obezlerin ise günlük kalsiyum alımları ve önerilen 
kalsiyum miktarını karşılama oranları,  kilosu normal 
olan ve hafif kilolu olan gruplara kıyasla önemli şekilde 
düşüktür. Kalsiyum alımı ile vücut ağırlığı, BKI, bel 
çevresi,  TDKK, SDKK ve vücut yağ  oranı arasında 
kızlarda negatif yönde anlamlı ilişki(p<0.01) 
saptanırken erkekler de ise önemli bir ilişki olmadığı 
görülmüştür.  

Sonuç: Kızlarda kalsiyum alımı arttıkça BKI,  bel 
çevresi,  TDKK, SDKK ve vücut yağ oranının azalması, 
ayrıca obez olan grubun kalsiyum alımının, kilolu ve 
normal kilodaki bireylere kıyasla düşük olması 
kalsiyumun ağırlık artışı üzerinde etkili olabileceğini 
göstermektedir. Diyet kalsiyumu, kemik sağlığının yanı 
sıra vücut ağırlığı kontrolü üzerinde de etkili 
olabilmektedir. Bu nedenle kalsiyumun yaşa ve 
cinsiyete göre gereksinim kadar tüketilmesi 
sağlanmalıdır. 

B-13
DOĞUM YÖNTEMİ VE POSTPARTUM 
DEPRESYON İLİŞKİSİ

Can Öner1, Mehmet Celalettin Güneri2, Berrin Telatar1

1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği 
AD, İstanbul, 2Almus Aile Sağlığı Merkezi, Tokat

Giriş:  DMS IV kriterlerine göre doğumu takip eden 
4 hafta içersinde gelişen psikotik olmayan bir durum 
olan doğum sonrası depresyonu endüstrileşmiş 
toplumlarda doğum yapan kadınların %10-15’inde 
görülen bir durumdur. Bu dönem içersinde kadınlar 
gerek kendilerine ve gerekse bebeklerine zarar 
verebilmektedir. Bu nedenle loğusa izlemlerinde 
önemle değerlendirilmesi gereklidir.

Yöntem: Bu çalışma Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim 
Araştırma Hastanesi Kadın doğum kliniklerinde 2008 
yılı Ocak – Mart döneminde doğum yapan  ve doğum 
sonrası kontrole gelen kadınların sözlü onamları 
alındıktan sonra yapılmıştır. Kadınlara PHQ-9 
depresyon değerlendirme anketi kontrol muayenesi 
sırasında uygulanmış,  elde edilen puanlara göre 
depresyon sınıflanması yapılmıştır. Veriler SPSS 16.0 ile 
analiz edilmiştir.

Bulgular:  Çalışmaya  alınan 193 kadından 38 
(%19,7) tanesi sezeryan ile  155 (% 80,3) tanesi ise 
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normal yollardan doğum yapmıştır. Ortalama yaş tüm 
grup için 26,70 ± 5,67 dir. Ortalama gebelik sayısı 2,24± 
1,54 ve ortalama doğum sayısı 0,92± 1,03 idi. Tüm grup 
için Doğum Sonrası Depresyon oranı %38,3 ( n=74) 
olarak hesaplanmıştır. Ciddi depresyonu olan olgu 
sayısı ise 14 kişidir (%7,3).Sezeryan ile doğum 
yapanlarda depresyon oranı %28,3 iken normal doğum 
yapanlarda bu oran % 14,2 dir (p=0.01).

Sonuçlar: Sezeryan doğum yapanlarda normal 
doğum yapanlara göre anlamlı olarak doğum sonrası 
depresyon daha sıktır. Bu nedenle sezeryan doğum 
yapan kadınlarda loğusa muayenesinde doğum sonrası 
depresyon öncelikli olarak sorgulanmalıdır.

B-14
EGZERSİZ

Özlem Özer, Turan Set, Kenan Taştan
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, Erzurum

Amaç: Sağlıklı bir yaşam için düzenli fiziksel 
aktivite önemlidir. Düzenli fiziksel egzersiz; obezite 
başta olmak üzere kardiyovasküler   rahatsızlıklar, 
diyabet ve bazı   kanser   türleri gibi birçok hastalığın 
tedavisinde ve önlenmesinde önemli bir etkendir. Bu 
çalışmada egzersiz tipleri hakkında bilgi verilmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Egzersiz ve tipleri ilgili çeşitli kaynaklar 
okunarak yorumlandı.

Bulgular:  Fiziksel egzersiz, fiziksel durumu 
geliştirmek veya sürdürmek ve sağlık amacıyla yapılan 
bazı aktivitelerin icrasıdır. Fiziksel egzersiz, günlük 
yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji 
harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını 
arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan 
aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Egzersiz tipine, 
şiddetine ve kas gruplarının kasılma şekline göre 
temelde üç gruba ayrılır. Tipine göre egzersiz çeşitleri 
aerobik ve anaerobik olmak üzere iki gruba ayrılır. 
Aerobik egzersiz, kasların uzatılmış zaman aralıklarıyla 
orta düzeyde zorlandığı ve yüksek kalp atım oranının 
korunduğu egzersizleri içermektedir. Maraton koşusu 
gibi dayanıklılık sporları, uzun mesafe bisiklete binme, 
yüzme, dans, yürüme, koşma ve merdiven çıkma gibi 
aktiviteler örnek olarak verilebilir. Anaeorobik egzersiz 
ise vücutta enerji üretiminin oksijensiz olarak 
gerçekleştiği egzersiz tipidir.  Başlıca kısa, kuvvete 

dayalı egzersizlerdir. Vücut geliştirme, ağırlık kaldırma, 
kısa mesafe koşma ve yüksek atlama gibi aktiviteler 
buna örnek olarak verilebilir.  Egzersizler şiddetine göre 
hafif, orta ve ağır olmak üzere üç gruba ayrılır. gezi, 
yavaş yürüme ve orta yoğunlukta ev işi hafif 
egzersizlere;  hızlı yürüme ve çim biçme orta şiddette 
egzersizlere;  koşma ve ağır işte çalışma şiddetli 
egzersizlere örnek olarak verilebilir. Kas gruplarının 
kasılmasına göre ise egzersizler izotonik (dinamik), 
izometrik (statik) ve izokinetik olmak üzere üçe ayrılır. 
Serbest ağırlık kaldırma izotonik, hareket etmeyen bir 
objeyi örneğin duvarı itmek izometrik egzersize örnek 
olarak verilebilir. 

Tartışma: Günlük hayatımızda en çok yer edinen 
aerobik egzersizdir. Aerobik egzersizlerle kalori etkin 
bir şekilde yakılır ve bunun sonucunda vücut ağırlığı 
kaybedilir. Şahsın egzersiz ihtiyacına, mevcut kronik 
hastalık varlığına veya lökomotor sistemle ilgili 
problemlerine bağlı olarak önerilebilecek veya 
önerilemeyecek çeşitli egzersiz tipleri mevcuttur. 
Örneğin; sabit bir dirence karşı kuvvet uygulanması 
esasına dayanan izometrik egzersizler genellikle fizik 
tedavi ve rehabilitasyon programlarında kullanılır. Bu 
egzersizler semptomamik kalp hastaları için tehlikelidir. 
Çünkü bu egzersiz esnasında kişiler nefeslerini tutma 
eğilimindedirler ve eğer bunu glottis kapalı iken 
yaparlarsa kalbe dönüş azalır ve kan basıncı artışına 
neden olur. Bu nedenle egzersiz önerilecek bir kişiye 
diğer faktörler de değerlendirilerek öneride 
bulunulmalıdır.

Sonuç: Çeşitli egzersiz tipleri mevcut olup farklı 
durumlarda endikasyonları vardır. Egzersizin yaşam 
şekli haline dönüştürülmesi, daha aktif bir yaşam 
şeklinin benimsenmesi önemlidir. Ve biz hekimlere 
düşen görev, hastanın mevcut durumu gözetilerek 
sedanter bir yaşam ile oldukça aktif bir yaşam tarzı 
arasında nerede bulunması gerektiğine yardımcı olmak 
ve bundan sonraki adım için ilerlemesini sağlamaktır.

B-15
EKLEM AĞRISI, ŞİŞLİĞİ VE ATEŞ ŞİKAYETİYLE 
GELEN MİLİYER TÜBERKÜLOZ VE 
TÜBERKÜLOZ MENENJİTİ OLGUSU

Selin Haliloğlu1, Gamze Sarıkaya2, Nilgün Selçuk Duru2, 
Mustafa Uzan3

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kardiyovask%C3%BCler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kardiyovask%C3%BCler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyabet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Diyabet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanser
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanser
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1Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Aile Hekimliği, 
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları, 3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği

Giriş:  Miliyer Tüberküloz (tbc) bol miktarda tbc 
basilinin kan yoluyla yayılımı sonucu oluşan bir klinik 
tablodur.  Erişkinlerde Miliyer Tbc görülme oranı %1 
iken bebek ve çocuklarda bu oran daha fazladır. Miliyer 
Tbc' ye %20-40 oranında menenjit veya peritonit eşlik 
eder.

Olgu: 10 yaşında kız hasta ateş, eklem ağrısı ve 
şişliği şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Öyküsünde 
yakınmalarının 4 aydır olduğu ve son 1 aydır arttığı 
söylendi. Bundan yaklaşık bir ay önce 11 gün yatarak 
antibiyoterapi alma öyküsü mevcuttu. Ateş etyolojisini 
araştırmak üzere servisimize yatırılan hastanın soy 
geçmişinde babasının aktif pulmoner tbc nedeniyle 9 
aydır tedavi aldığı öğrenildi. Fizik muayenede ; 38,60 C 
ateş, 2/6 sufl, solunum sesleri kaba, her iki ayakta 
kızarıklık ve şişlik dışında özellik saptanmadı.       

Laboratuar tetkikleri: CRP: 66 (0-5), Hgb: 9,1 , HCT: 
28, ESR: 50 mm/sn idi. PA Akciğer grafisinde miliyer 
Tbc' ye özgü atılmış darı tanesi görünümü mevcuttu. 
BCG aşısına ait skarı var olup PPD yanıtı negatif, 
Ouantiferon testi ise pozitif idi. Takiplerinde baş ağrısı, 
ense sertliği ve  irritabilitesi gelişen hastanın BOS 
incelemesi Tbc menenjiti ile uyumlu görüldü. Hasta 
Miliyer Tbc ve Tbc menenjit kabul edilip  
antitüberküloz ve intravenöz steroid tedavisi başlandı.

Sonuç: Yapılan çalışmalarda Tbc hastalarının en sık 
yakınma nedenleri: öksürük,  ateş ve gece terlemesi iken 
bizim hastamız eklem ağrısı, şişliği ve ateş 
şikayetleriyle tarafımıza başvurdu. Olgu miliyer 
tüberkülozun atipik başlangıç bulguları ile de prezente 
olabileceğine dikkat çekmek ve eşlik edebilecek 
menenjiti erken yakalayabilmek için başlangıçta 
yapılacak BOS incelemesinin önemini vurgulamak için 
sunulmuştur.

              

B-16
EVDE SAĞLIK HİZMETİNE KAYITLI 
HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİ VE BAŞVURU NEDENLERİ

Dilek Toprak, Bestegül Çoruh, M. Müge Üçüncü, Nagehan 
Taştekin, Zeynep Hazıroğlu Ökmen
Sişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği

Amaç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemli 
bir ayağı da Evde Sağlık Hizmetleridir. Bu çalışma Şişli 
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği’ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri 
(ESH) birimine kayıtlı hastaların sosyodemografik 
özelliklerinive bu hizmeti almak için başvuru 
nedenlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Birimimize bağlı ESH’ne kayıtlı toplam 672 
hastadan rastgele seçilen 272’sinin dosyası retrospektif 
olarak tarandı. Bireylerin sosyodemografiközellikleri, 
hastalığının tanısı, evde sağlık hizmetlerine başvuru 
nedeni, ne kadar zamandır bu hizmeti aldığı, yatağa 
bağımlılık derecesi, bası ülseri olup olmaması, beslenme 
durumu ve kullandığı yardımcı araçlar bilgilerine 
ulaşıldı. SPSS 16.00 versiyonunda frekans, ki-kare, T 
testleri kullanılarak verilerin analizleri yapıldı.  

Bulgular:  Çalışmada toplam 272 hastaya ulaşıldı. 
Hastaların 236’sı (%86.8) kadın, 36’sı (%13.2) erkekti ve 
yaş ortalaması sırasıyla 80.19±14.91 ve 69.61±13.99 idi. 
En fazla (%40.8,n=111) ≥85 yaş grubu hasta kayıtlıydı ve 
%93.8 hastanın sosyal güvencesi SGK idi. Pek çoğu 
(%70.2,n=191) aile fertleri tarafından bakılıyordu. Tüm 
çalışma grubunun ortalama bakım alma süresi 
12.73±8.36 ay idi. Hastalarımızın %59.2’si (n=161) 
nörolojik problemler, %25.4’ü genel durum bozukluğu 
(yaşlılık, terminal dönemkanser, beslenmeproblemigibi) 
%8.8’i ortopedik hastalıklar nedeniyle evde bakım 
hizmeti almaktaydı. En kısa süreli bakım hizmeti alan 
ortopedik problemle takip edilenlerdi (8.29±7.10 ay) 
(p<0.05).Birimimize ilk başvuru nedeni %70.6 (n=192) 
muayene için, %17,3 (n=47) rapor nedeniyleydi. Yatağa 
tam bağımlı 129 (n=47.4) yarı bağımlı 118 (n=43.4) hasta 
izlenmekteydi. Bası ülseri olan 39 (%14.3) birey vardı. 
43 (%15.8) bireyin beslenmesi uygun değildi, 163 
(%59.9) hasta da havalı yatak, koltuk değneği, tekerlekli 
sandalye gibi yardımcı araç kullanıyordu.

Sonuç: ESH birinci basamak sağlık hizmetlerinin 
çok önemli bir parçası olup hastalaraçokyönlü hizmet 
sunmayı ve sıkı takibi gerektiren özel bir uygulamadır. 
Bu ekipte hizmet verenlerin başta geriatrik, onkolojik ve 
nörolojik hastalıklar olmak üzere yara bakımı ve 
rehabilitasyon konularında gerekli eğitimi almış 
olmaları uygun olacaktır.
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B-17
GEBELERİN NORMAL SPONTAN DOĞUM VE 
SEZARYEN DOĞUMA BAKIŞ AÇILARI VE 
BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Eda Çelik Güzel1, Esra Bakkal1, Remzi Abalı2, Gamze Varol 
Saraçoğlu3, Cem Çelik2   
1Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı, Tekirdağ, 2Namık Kemal Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 
Tekirdağ, 3Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk 
Sağlığı Anabilim Dalı, Tekirdağ

Giriş:  Gebelik ve doğum fizyolojik bir olay olmakla 
birlikte kadın için önemli bir stres kaynağıdır. Normal 
ve zamanında doğum 37 haftayı doldurmuş bebeğin 
vajinal yoldan rahim dışına çıkmasıdır. Sezaryen 
doğum ise fetus, plasenta ve membranların abdominal 
ve uterus duvarlarındaki insizyon yoluyla doğması 
şeklinde tanımlanır. Çalışmamızda doğum şeklinin 
belirlenmesinde gebelerin normal spontan doğum ve 
sezaryen doğuma bakış açıları ve bunları etkileyen 
faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod: NKÜ Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Polikliniğine başvuran ve araştırmaya 
katılmaya gönüllü 18 - 49 yaş aralığında 74 gebe kadın 
çalışma grubunu oluşturdu. Çalışmada, araştırmacılar 
tarafından geliştirilen 19 soruluk yapılandırılmış anket 
formu kullanıldı.

Bulgular:  Çalışma grubunun yaş ortalaması 
28,68±5,24; gebelik haftası ortalaması 20,53±9,25 olarak 
hesaplandı.  Ki kare ile; daha önce hiç doğum yapmamış 
olan gebelerin %70,6’sı NSD’u, %29,4’ü sezaryen ile 
doğumu tercih etti. Ancak daha önce 1 kez doğum 
yapmış olan gebelerin %28,1’i NSD’u, %71,9’u sezaryen 
ile doğumu tercih etti. Daha önce 1 kez doğum yapmış 
olan gebelerin %65’inin daha önceki doğum şekli 
sezaryendi. Gebelik sayısı, doğum sayısı ve yaşayan 
çocuk sayısı ile doğum şekli tercihi arasındaki ilişki 
incelendiğinde  anlamlı fark bulundu (sırasıyla p=0,014, 
p=0,006,  p=0,009).  Çalışma, eğitim ve evlilik durumu, 
mesleği, gelir düzeyi,  şimdiki gebelik oluşum durumu 
ile doğum şekli tercihi arasındaki ilişki incelendiğinde  
anlamlı fark bulunmadı. 

Tartışma: Çalışmamızda gebelerin %48,6’sı NSD’u 
tercih ederken, %51,4’ü sezaryen ile doğumu tercih 
etmiştir . NSD tercihinin en sık nedeni %13.5 ile “erken 
iyileşme ve eve daha çabuk dönmek için” ve sezaryen 
doğum tercihinin en sık nedeni ise %12.2 ile “önceki 

doğumun sezaryen ile olması” seçenekleri oldu. Bu 
sonuçlar antenatal dönemde gebelerin doğum 
şekilleriyle ilgili daha fazla bilgilendirildiğinde  
sezaryen oranının büyük ölçüde düşeceğini 
göstermektedir.

B-18
HAVA YASTIĞINA BAĞLI GÖZ TRAVMASI VE 
YÜZ BÖLGESİNDE YANIK: OLGU SUNUMU

Ümit ELMAS1, Halil KARABULUT2

1Çankırı Orta İlçe Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği,
2Çankırı Karatekin Hastanesi Göz Polikliniği

Hava yastıklarının motorlu araç kazalarındaki ölüm 
ve yaralanma olaylarını azalttığı gösterilmesine 
rağmen, kendilerine özgü bazı yaralanmalara neden 
oldukları bilinmektedir. Hava yastığına bağlı olarak; 
yanık, abrazyon, kırık gibi yaralanmalar ve ölüm 
görülebilmektedir.  Bu yaralanmalara daha çok üst 
ekstremite ve baş boyun bölgesinde rastlanmaktadır. 
Yanıklar daha çok hava yastığının açılması sırasında 
sürtünmeyle veya hava yastığının açılmasını sağlayan 
kimyasal maddelere bağlı olarak oluşmaktadır.  Aynı 
zamanda hava yastığına bağlı künt ve kimyasal göz 
yaralanmaları bildirilmiştir. Bu yazıda, araç içi trafik 
kazasından 5 gün sonra göz polikliniğine sağ gözde 
kızarıklık, puslu görme şikayeti ile başvuran ve 
yüzünün sağ yarısında hava yastığının açılması 
sırasında sürtünmeyle veya hava yastığının açılmasını 
sağlayan kimyasal maddelere bağlı oluşmuş yanık skarı 
bulunan bir kadın hasta sunuldu. 

Hava yastığının kaza anında hayat kurtarıcı özelliği 
yanında oküler komplikasyonların oluşmasının 
engellenmesi için sürücü ve yolcular emniyet 
kemerlerini takmalı, koltuk seviyesi sürücü ve yolcu 
boyu ile uyumlu olacak şekilde yükseltilmeli, özellikle 
ön koltuklarda oturan yolcular hava yastığının açıldığı 
araç içi kısımlara asgari mesafede bulunmalıdırlar. 
Hava yastıklarının, trafik kazası yaralanmalarında 
emniyet kemerini destekleyen bir sistem olduğu ve 
ancak ikisi birlikte kullanıldığında etkin koruma 
sağladığı unutulmamalıdır. 

 Anahtar Sözcükler: Hava yastığı, Yanık,  Göz, Trafik 
kazası
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B-20
HİPNOTERAPİ İLE OBEZİTE TEDAVİSİ: BİR 
OLGU SUNUMU

Özlem Özer, Kenan Taştan, Yasemin Çayır 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Giriş:  Obezite, enerji alımının enerji tüketiminden 
daha fazla olduğu durumlarda yağ dokusunun 
artmasıyla ortaya çıkan sosyal,  psikolojik, kronik ve 
multisistemik bir sağlık sorunudur. Bu yazıda aile 
hekimliği polikliniğine obezite nedeniyle başvuran ve 
hipnoterapi ile tedavi edilen bir olgunun tartışılması 
amaçlanmıştır.

Olgu: 41 yaşında bir ev hanımı, hipnoterapi 
polikliniğimize obezite nedeni ile başvurdu. Yapılan 
ölçümlerde vücut kitle indeksi (VKİ) 32,6 idi. 
Öyküsünde yaklaşık 15 yıldır kilo sorunu yaşadığı ve 
bunun için endokrinoloji polikliniğine ve diyetisyene 
düzensiz aralıklarla gittiği ve son iki aydır düzenli 
egzersiz yapmasına rağmen kilo veremediği öğrenildi. 

Hastaya ilk görüşmede hipnoterapi hakkında bilgi 
verildi ve sonrasında indüksiyon yöntemi ile 
relaksasyon hipnozu yapıldı. Seanslarında posthipnotik 
olarak ego geliştirici, performans artırıcı pozitif telkinler 
verildi. Haftada bir olmak üzere toplam 17 seans 
neticesinde hastanın VKİ’si 29,0’ a düştü.  

Tartışma ve sonuç: Tedavisi zor bir hastalık olan 
obezite olgusunda hipnoterapinin etkili olduğu 
görülmüştür.  Obezite,  Dünya Sağlık Örgütü ’ nün 
tanımı ile vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ 
birikmesi veya VKİ’nin 30’un üzerinde olmasıdır. 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda yapılan “Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması-2010” ön çalışma 
raporuna göre Türkiye’de obezite sıklığı; erkeklerde 
%20,5, kadınlarda ise %41,0’dır. Toplamda ise %30,3’tür. 
Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden biri 
olan hipnoterapi obezite tedavisinde etkili bir yöntem 
olarak kullanılabilir. Hipnoterapi alanında uygulamalı 
eğitimi almış hekimlerin obezite gibi tedavisi zor ve 
uzun süren hastalıklarda bu yöntemi kullanmaları 
yararlı olacaktır. 

B-22
KADINLARIN KÜRTAJA BAKIŞ AÇILARI VE 
AİLE PLANLAMASI İLE İLGİLİ TUTUMLARI

Hatice Kahyaoğlu Süt

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne

Çalışmada, kadınların kürtaja bakış açılarının 
belirlenmesi ve aile planlaması ile ilgili tutumlarının 
incelenmesi amaçlandı. Tanımlayıcı özellikte olan ve 
178 kadın üzerinde yürütülen kesitsel çalışmaya Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Polikliniğine başvuran 18-65 yaş arası 
kadınlar dahil edildi. Kadınların kürtaja bakış açıları ve 
aile planlaması ile ilgili tutumları demografik verileri de 
kapsayan bir anket formu ile değerlendirildi.  178 
katılımcının yaşlarının 19 ile 65 yaş arasında değişmekte 
olduğu ve yaş ortalamasının 36,8±11,2 olduğu bulundu. 
Katılımcıların 0 ile 4 arasında değişen sayıda çocuk 
sahibi oldukları (ortanca değer=1) ve 1 ile 5 arasında 
değişen sayılarda (ortanca değer=2) çocuk sahibi olmayı 
istedikleri saptandı. %70,8’i ev hanımlarından oluşan 
örneklemin %20’si sigara, %2,8’i alkol kullanmakta idi. 
İstemeden gebe kalma oranı %29 olarak bulundu. 
Katılımcıların 90’ı (%50,6) istenmeyen gebelik kürtajına 
karşı olduklarını belirttiler, karşı olma nedenleri olarak 
kürtajın cinayet (%40), dinen günah (%24,4), kadın 
sağlığına zararlı (%1,1) olduğunu belirtmiş olup 
%34,4’lük kısım karşı olmasına rağmen herhangi bir 
sebep belirtmemiştir. İstenmeyen gebeliği kürtajla 
sonlandıran 36 kişi (%20,2) birincil sonlandırma nedeni 
olarak (12 kişi %33,3) bakımın zor olmasını 
göstermektedir. İstenmeyen gebeliği istemli düşükle 
sonlandıranların oranı 7 kişi (%3,9), kendisi istemediği 
halde eşi istediği için kürtaj yaptıranların oranı 7 kişi 
(%3,9) olarak bulundu. Katılımcıların 161’i (%90,4) 
gebelikten korunma yöntemleri konusunda bilgi 
sahibiydi. Kadınların gebe kalmamaları için korunması 
taraftarı olanlar 163 kişi (%91,6) idi. 42 kişi (%23,6) 
kendisinin korunmasını isterken, 90 kişi (%50,6) 
eşlerinin korunmasını istemekteydi, 46 kişi (%25,8) ise 
birlikte korunma taraftarıydı. Kullandıkları korunma 
yönteminden memnun olanlar 148 kişi (%83,1) idi. 35 
katılımcı (%19,7) kullandığı korunma yöntemine 
rağmen gebe kaldıklarını bildirmişlerdir. Sonuç olarak 
incelediğimiz örneklem grubunda kadınlar gebelikten 
korunma yöntemleri konusunda yüksek oranda (%90,4) 
bilgi sahibidirler,  ayrıca kadınların yaklaşık yarısı 
istenmeyen gebeliklerde kürtaja karşı çıkmaktadır, 
bunun birinci nedeni olarak da kürtajı “cinayet olarak 
görmek” gelmekte bunu kürtajı “dinen günah olarak 
görmek” izlemektedir.
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B-23
KAN GRUPLARI VE DİYABETES MELLİTUS

Burcu Doğan1 , Can Öner2, Berrin Telatar2, Aytekin Oğuz3

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, Diyabet 
Polikliniği, 2İstanbul Bilim Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları AD

Giriş:  Genetik temelli hastalıklarla kan gruplarının 
ilişkisi araştırıla gelmiştir. Genetik temelli olan diyabet 
içinde kan grupları ile ilişkili olabileceğini gösteren 
çalışmalar mevcuttur.  Bu çalışmada AB0 ve Rh kan 
grupları ile ilişkisi incelenmiştir.

Yöntem: Çalışma için kan grubuna daha önce 
bakılmış ve Göztepe EAH Diyabet Polikliniğince takipli 
ayaktan hastalar arasından dosya taraması ile 
seçilmişlerdir. Çalışmaya katılanlar 3 gruba ayrılmıştır 
( Tip1 diyabetikler, Tip 2 Diyabetikler, Kontrol).Alınan 
kanlarda AB0 ve Rh grubu kan grupları çalışılmıştır. 
Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular:  Toplam 684 kişi çalışmaya katılmıştır. 
Bunlardan 421 tanesi tip 1 DM, 181 tanesi Kontrol ve 82 
tanesi tip 2 DM hastası idi. Tip 1 DM grubunda Rh (+) 
olan kişi sayısı 370 ( %87,88) , tip 2 grubunda 73 (%89,0) 
ve kontrol grubunda 165 (%91,11) idi (p>0.05). Kan 
grupları açısından bakıldığında Tip 1 diyabetiklerin 
%41,56 (n=175) A grubu; %15,43 (n=65) B grubu; %8,78 
(n=37) AB grubu ve %34,20 (n=144) 0 grubu kana 
sahipti. Tip 2 diyabetiklerin ise  % 47,56 (n=39) A grubu; 
%12,19 (n=10) B grubu; %7,31 (n=6) AB grubu ve %32,92 
(n=27) 0 grubu kana sahipti.  Kontrol grubunda ise 
%43,09 (n=78) A grubu; %16,02 (n=29) B grubu; %8,28 
(n=15) AB grubu ve %32,59 (n=59) 0 grubu kana sahipti.

Sonuç: Bulgular kan grubu ile diyabet arasında 
anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir.

B-24
KİLO İLE GELEN TEHLİKE

Yasemin Korkut1, Fatma Emel Koçak2, Türkan Paşalı Kilit3, 
İnci Arıkan4, Cüneyt Kahraman3

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, 
2Biyokimya AD, 3İç Hastalıkları AD, 4Halk Sağlığı AD

Amaç: Çalışma, hastanemize başvuran hastaların 
vücut kitle indekslerine (VKİ) göre kan parametlerinin 
değerlendirmesi amacıyla planlandı.

Gereç ve Yöntem: Nisan-Eylül 2013 tarihleri 
arasında Aile Hekimliği ve İç Hastalıkları 
polikliniklerine başvuran 250 hasta seçilerek, VKİ ile 

kan parametreleri karşılaştırıldı. Hastaların, obezite 
durumu boy ve kilo değerlerine göre hesaplanan VKİ 
ile değerlendirildi. VKİ; 30,0kg/m2‘nin üstünde obez 
grup, VKİ; 30,0kg/m2‘nin altında nonobez grup olarak 
ikiye ayrıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket 
programı ile t-testi kullanıldı,  p≤0.05 ise anlamlı kabul 
edildi.

Bulgular:  Yaş ortalaması 38,52±12,68 (min:18, max:
70) olup, %18,9’u 25 yaş altında, %24,7’si 25-34 yaş , 
%23,9’u 35-44 yaş ,  %23,2’si 45-54 yaş aralığında, 
%9.3’ü 55 yaş üzerinde idi. Hastaların %15,8’i (n=41) 
erkek, %49,2’si (n=123) kadın idi.

Obez olan ve olmayan grubun kan parametreleri 
kıyaslandığında; Glukoz, insülin, HbA1c, ve HOMA-IR 
değerleri ile kan lipid parametlerinden TKol,  LDL, TG 
değerlerinin obez grupta daha yüksek olduğu 
(p=0,001)bulunurken, HDL değeri açısından bu iki grup 
arasında bir fark bulunamadı (p:0,316).  Erkeklerde 
HDL değeri ve VKİ daha düşük (p=0,001) iken diğer 
parametreler açısından bir fark bulunamadı 
(p>0,05).Yaş grupları arttıkça TKol, LDL,TG ve glukoz 
değerleri artarken diğer parametrelerin sabit kaldığı 
belirlendi.

Sonuç: Kilo artışı ve buna paralel olarak 
biyokimyasal parametrelerdeki bozulma günümüzde 
giderek artmakta olan bir sağlık sorunu olup birçok risk 
faktörü ile ilişkilidir. Hangi yaş grubu ve cinsiyet olursa 
olsun tüm hastalarda, daha önce yapılmış pek çok 
çalışmaya paralel olarak bizim çalışmamızda da insulin 
direncinde artış, tip 2 diyabete eğilimde artış, lipid 
profilinde kötüleşme gibi biyokimyasal parametreleri 
olumsuz yönde etkilediği gösterilmiştir. VKİ’ndeki 
artışın dislipidemi prediktörü olarak klinik pratikte 
kullanılabileceği düşünüldü.

B-25
MALPRAKTİS Mİ? KOMPLİKASYON MU?

Özlem Özer, Turan Set, Kenan Taştan, Pınar Fakirullahoğlu
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, Erzurum

Amaç: Bu çalışmada malpraktis ve komplikasyon 
kavramlarının ve farklarının açıklanması amaçlanmıştır.

Yöntem: Tıbbi hatalı uygulamalar ile ilgili çeşitli 
kaynaklar okunarak yorumlandı. 

Bulgular:  "Malpraktis", Latince kökenli “Male” ve 
“Prakxis” kelimelerinden türemiş olup “hatalı 
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uygulama” anlamına gelir. Dünya Tabipler Birliği 
“hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı 
yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi 
vermemesi ile oluşan zarar” olarak tanımlanmaktadır. 
Malpraktis günümüzde insan faktörlerine bağlı olduğu 
kadar sisteme ait birçok çevresel ve teknik faktörü de 
içine alan bir sorundur. Yapılan bir araştırmaya göre 
tıbbi hataları yapan kişilerin %65,2’sini hekimler, 
%12,2’sini hemşireler ve %2,3’ünü laboratuvar 
görevlileri oluşturmaktadır. Özen ve dikkat 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesine bağlı oluşan 
kusur malpraktis;  yükümlülüğün yerine getirilmesine 
rağmen ortaya çıkan istenmeyen sonuç ise 
komplikasyon olarak adlandırılmaktadır.

Tartışma: Tıbbi uygulama hataları, sağlık 
hizmetinin sunumu esnasında sağlık personelinin 
öngördüğü ve/veya uyguladığı müdahale ya da 
kullanılan hatalı tıbbi teknik sonucu istenmeyen bir 
şekilde hastanın hastalığının normal seyri dışına 
çıkması, yaşam kalitesinin düşmesi, çeşitli 
morbiditelerin görülmesi hatta mortaliteye varması ile 
sonuçlanabilir. Örneğin; kalp yetersizliği olan bir 
hastaya antihipertansif olarak kalsiyum kanal blokeri 
verilmesi, viral ÜSYE durumunda antibiyotik verilmesi 
veya bir çocuğun rutin aşılarının ihmal edilmesi hatalı 
uygulamalardır. Oysa komplikasyon kavramı; kabul 
edilebilir risk olarak tanımlanıp çok ince bir çizgi ile 
malpraktisten ayrılmaktadır. Komplikasyon gelişme 
riski,  zamanında fark edilmez ve/veya fark edildiği 
halde gerekli önlem alınmazsa malpraktise dönüşebilir. 
Örneğin; ACEI verilen bir hastada öksürük ortaya 
çıkması veya aşı uygulanan bir çocukta lenfadenopati 
gelişmesi birer komplikasyondur.

Sonuç: Tıbbi müdahaleler niteliği gereği; mesleki 
bilgi ve tecrübelere bağlı olup, hasta açısından belirli bir 
riski bünyesinde barındıran ve dolayısıyla dikkat ve 
özen sorumluluğunun yüksek düzeyde olması gereken 
işlemlerdir. İşlemlerin uygulanması sonucunda ortaya 
çıkabilecek istenmeyen sonuçlar ya komplikasyon ya da 
malpraktistir. İkisi arasındaki ayrım; sonucun mu, 
riskin mi kabul edilebilir olduğudur. 

B-26
MENOPOZAL DÖNEMLERDE GÖRÜLEN 
SEMPTOMLAR VE HAYAT KALİTESİ ÜZERİNE 
ETKİLERİ

Hatice Kahyaoğlu Süt1, Petek Balkanlı Kaplan2

1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Sağlığı 
ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 2Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Edirne

Çalışmamızda menopozal dönemlerde bulunan 
kadınların menopozal semptomlarının ve hayat 
kalitelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma 
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde 
yürütülen kesitsel özelliktedir.  Araştırmaya menopozal 
dönemde bulunan 151 kadın dahil edildi. Demografik 
bilgiler bir anket formuyla toplandı. Menopoz 
semptomlarını ve hayat kalitesini değerlendirmek için 
Kupperman İndeksi ve Menopoz Semptomlarını 
Değerlendirme Ölçeği (Menopause Rating Scale) 
kullanıldı. Ayrıca hastaların komorbidite durumları 
Charlson  Komorbidite İndeksi ile değerlendirildi. 
Postmenopozal dönem ürogenital semptom skoru 
premenopozal ve perimenopozal dönem skorlarından 
anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.003). Menopoz 
Semptomlarını Değerlendirme Ölçeğinin toplam, 
psikolojik ve ürogenital semptom skorları ile vücut kitle 
indeksi ve parite arasında pozitif anlamlı ilişki saptandı 
(p<0.05). Toplam skor ile eğitim durumu arasında ise 
negatif yönde anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). 
Ürogenital skorla da yaş arasında pozitif yönde anlamlı 
ilişki belirlendi (p<0.05). Hormon replasman tedavisi 
alanların psikolojik semptom skor ortalaması 
istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu (1,9±1,7 vs 
4,7±3,5 p=0,023). Her üç menopozal dönemde de tüm 
alt boyut skorları ile Kupperman İndeksi arasında 
pozitif yönde anlamlı korelasyonlar saptandı (p<0.001). 
Menopozal dönemlerde görülen semptomlar kadınların 
hayat kalitelerini önemli ölçüde düşürmektedir. Bu 
nedenle hemşireler, menopozal dönemlerde yaşanan 
değişiklikler, semptom artışları ve bunlarla başetme 
konusunda kadınlara eğitim vermelidirler.

B-27
METABOLİK SENDROM VE YAŞAM TARZI 

Gökçen Külahlı1, Mustafa Köksal1, Zuhal Aydan Sağlam1, 
Dilek Toprak2

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, 2İstanbul Şişli 
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Giriş:  Metabolik sendrom (MetS) genetik yatkınlığın 
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yanı sıra sedanter yaşam ve sağlıksız beslenme gibi 
çevresel faktörlerle obesiteye paralel olarak çığ gibi 
büyüyen bir pandemi olarak tanımlanabilir. 
Çalışmamızda polikliniğimize çeşitli nedenlerle 
başvuran bireylerde MetS varlığını  ve bunun öğün 
sıklığı ile ilişkisini araştırdık.

Yöntem: Bu kesitsel çalışmada İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
çeşitli nedenlerle başvuran 331 hastanın demografik 
özellikleri (K/E: 229/102; ort yaş:46.14±14.3yıl; min:18, 
max:81yıl; kilo, BMİ, eğitim düzeyi) kaydedildi ve 2005 
Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği Metabolik 
Sendrom Tanı Kriterlerine göre (Tablo1) MetS sıklığı 
hesaplandı.  MetS ile öğün sıklığı, diyet eğitimi alma ve 
düzenli egzersiz yapma arasındaki ilişki 
değerlendirildi. 

Bulgular:  MetS sıklığı açısından kadın ve erkekler 
(sırasıyla:%26.2,n=60; %26.5,n=27) arasında anlamlı fark 
saptanmadı (p=0.959). MetS olan (n=87; %26.3) ve 
olmayan bireylerin (n=244; %73.7) öğün sıklıkları, 
beslenme eğitimi almaları, diyete ve egzersize uyumları 
incelendi (Tablo2 ve 3). MetS olan bireylerin  %50.6’sı 
günde 5 ve üzeri öğün yapmaktayken bu oran MetS 
olmayanlardan (n=244; %73.7) anlamlı şekilde fazlaydı 
(p=0.000). MetS olanların %41.4’ü (n=36) beslenme 
danışmanlığı almışken %82.8’inin (n=72) diyete 
uyumsuz olduğu kendileri tarafından ifade edildi. Yine 
aynı grupta düzenli egzersiz yapanların oranı %39.1’de 
kalmaktaydı. Her iki grupta toplam %84.6 (n=280) 
oranında diyete uyumsuzluk ifade edildi. Düzenli 
egzersiz ve diyete uyum açısından her iki grup arasında 
anlamlı fark saptanmadı (p=0.611; p=0.581). MetS 
olanların öğün sayısı sıklığının (6 ve üzeri) MetS 
olmayanlara göre daha fazla olduğu belirlendi 
(p=0.000). Öğün sayısı 6 ve üzeri olan bireylerde 
düzenli egzersiz yapma oranları, öğün sayısı daha az 
olanlara göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.014)  

Tartışma: Vücut kitle indekslerinin yüksek olması 
hastaların sağlıklı beslenme adına daha sık yeme 
eğilimi gösterirken besin içeriği ve egzersiz açısından 
aynı duyarlılığı göstermediklerini düşündürmektedir. 
Sağlık çalışanlarının aç kalmama ve sık aralıklı 
beslenmeyi vurgularken bireye özgü öğün zamanının 
yanısıra, öğünün içeriği, miktarı ve egzersiz 
uygulamaları konusunda hastalarla detaylı 
bilgilendirmeleri obezite ile baş etme konusunda tedavi 

başarısını arttıracaktır. 
Sağlıklı yaşam danışmanlığının birinci basamak 

hekimlerince doğumdan itibaren verilmesi ve tüm 
bireylerin bu çerçevede izlenmesi MetS’un 
önlenmesinde toplumsal açıdan çok önemli bir 
sorumluluktur.

B-28
METABOLİK SENDROMLU BİREYLERDE 
VÜCUT KİTLE İNDEKSİ  İLE UYKU 
KALİTESİNİN İLİŞKİSİ

Erman Akkoca¹, Sema Erdoğmuş¹,  Zuhal Aydan Sağlam¹, 
Dilek Toprak2  
¹İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma 
Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, 2İstanbul Şişli Etfal Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Giriş:  Uyku kalitesi ve süresi ,  endokrin ve 
metabolik sistemlerin doğru şekilde işlemesi açısından 
önemlidir. Kronik uyku sorunlarının insülin 
rezistansına  dolayısıyla kilo alımına, obeziteye ve 
hipertansiyona  sebep olduğu gözlemlenmiştir. 
Çalışmamızda metabolik sendrom (MetS) kriterleri 
taşıyan hastalarda uyku kalitesini araştırdık.

Yöntem: Bu kesitsel çalışma 2013 yılı içinde İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine çeşitli nedenlerle 
başvuran ve MetS kriterleri taşıyan ardışık 203 hasta ile 
gerçekleştirildi. Hastaların sosyodemografik özellikleri 
kaydedildi ve psikiyatrik ilaç kullanımları 
değerlendirildi.  Uyku kalitesini ölçmek için Pittsburgh 
uyku kalitesi ölçeği (PUKİ) kullanıldı.

Bulgular:  Hastaların %52.4’ü (n=77) kadın, %47.6'sı 
(n=70) erkek olup yaş ortalamaları 68.40±10.87 yıl idi. 
Horlama ve diğer uyku problemlerini  saptamak için 
kullanılan 11-15 numaralı sorular %30.5 oranında oda 
partneri olmaması  nedeni ile değerlendirilemedi. 
Çalışmaya katılan hastaların %55.6’ünde (n=67) HT, % 
68.7’inde (n=101) DM , %59.9 (n=88) obezite saptanmış 
olup ortalama VKİ 30.43±4.23 kg/m2 idi. PUKİ 
skorlamasına göre hastaların %27.9’unun (n=41) uyku 
kalitesi iyi iken , %72.1’nin (n=106)  kötü uyku 
kalitesine sahip olduğu görüldü. Cinsiyet, çalışma 
durumu, alkol alışkanlığı, psikiyatrik ilaç kullanımı, 
DM, HT,HL varlığı ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmadı . Sigara kullananlarda PUKİ skorunun 
anlamlı olarak daha iyi olduğu belirlendi (p=0.035). 
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Beklenenin aksine çalışma grubumuzda obezitenin 
uyku kalitesi üzerinde anlamlı etkisi görülmedi 
(P=0.121).

Sonuç: Yapılan diğer çalışmaların aksine 
çalışmamızda MetS’lu hastalarda obezite ile uyku 
kalitesi arasında ilişki yoktu. Uyku kalitesini etkileyen 
pek çok faktör vardır. Bu faktörlerin de dikkate alındığı 
ve daha büyük grupları ile yapılacak çalışmalarda VKİ 
ile uyku kalitesi arasındaki ilişkinin gösterilebileceğini 
düşünüyoruz.  Birinci basamak hekimleri olarak 
görevimiz MetS’lu bireylerde uyku kalitesini de 
sorgulayarak kişinin biyolojik olduğu kadar ruhsal ve 
sosyal yaşamına olan olumsuz etkilerini dikkate almak 
ve “sağlıklı yaşam  tarzı” farkındalığı yaratarak 
bireylere yardımcı olmaktır. 

B-29
MONOARTRiT KLİNİĞİ İLE BAŞVURAN 
BEHÇET HASTASI OLGUSU

Türkan Paşalı Kilit1, Yasemin Korkut2, Aslıhan Yonca Yalçın 
Koçak3

1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, 2Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, 3Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, Kütahya

 Giriş: Behçet hastalığı, etiyolojisi bilinmeyen, her 
çaptan arter ve veni tutabilen, remisyon ve relapslarla 
seyreden multisistemik bir vaskülittir.  Hastalık sıklıkla 
20-30 yaşlarında başlar. Behçet hastalığında artrit daha 
sık olarak monoartrit şeklinde görülür. Daha sık olarak 
alt ekstremiteleri tutar. Simetrik ya da asimetrik olabilir, 
deformite bırakmadan iyileşir ve nadiren kronikleşir. 
Sabah sertliği yoktur.

Olgu: On yedi yaşında bayan hasta, bir hafta önce 
sağ ayak bileğinde şişlik yakınması ile Ortopedi 
polikliniğine başvurmuş. Hastaya yumuşak doku 
zedelenmesi tanısı ile antienflamatuar ilaç tedavisi 
verilmiş. Şikâyetleri gerilemeyen ve sağ ayak bileğinde 
şişlik şikayeti devam eden hasta İç Hastalıkları 
polikliniğine başvurdu. Hastanın poliklinikteki fizik 
muayenesinde sağ ayak bileğinde ısı artışı, hareket 
kısıtlılığı, şişlik ve ağrı olması üzerine hastada 
monoartrit düşünüldü.  Yapılan tetkiklerinde; romatoid 
faktör:  10iu/ml, CRP: 12mg/l, eritrosit sedimentasyon 
hızı:  34mm/s, WBC: 8000/mm3, Hemoglobin: 12g/dl, 
Hematokrit: %36, MCV: 83fl, PLT: 238.000/mm3 olarak 
ölçüldü. Hastanın reaktif artrit açısından yapılan 

sorgulamasında enfeksiyon hikayesi olmayıp, 
GruberWidal ve RoseBengal testleri negatif geldi. 
Hastanın detaylı öyküsü alındığında tekrarlayan oral 
aft hikayesi ve genital bölgede ülser hikayesi olması 
üzerine ön planda Behçet hastalığına bağlı monoartirit 
düşünüldü. Hasta paterji testi için Dermatoloji 
polikliniğine sevk edildi. Paterji testi pozitif geldi. 
Hastaya Behçet hastalığı tanısı konuldu ve  Kolşisin 
tedavisini takiben artrit şikayeti geriledi.

Sonuç: Behçet hastalığı, sistemik inflamatuar bir 
hastalıktır. Genelllikle klinik prezentasyonunda 
tekrarlayan oral aft ve genital ülserler vardır. Behçet 
hastalığında eklem tutulumu daha sık monoartrit 
şeklindedir ve en sık diz eklemi daha sonra ise ayak 
bileği eklemi olmak üzere alt ekstremite eklemlerini 
tutar. Monoartritte doğru bir ayırıcı tanı, uygun tanısal 
testlerle desteklenen iyi bir öykü ve fizik muayeneye 
dayanmaktadır. Monoartrit ile başvuran hastalarda 
Behçet hastalığı, ayırıcı tanıda akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Artrit, Behçet hastalığı

B-33
PSİKİYATRİ HASTALARININ İLAÇLARINI 
DÜZENLİ KULLANMA DURUMU

Amine Öner1, Elif Özcan2, Gökhan Özpolat2, Şebnem Yakışan
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Amaç: İlaç tedavilerinin başarılı olması için düzenli 
kullanılması şarttır.Bu araştırmada psikiyatri tarafından 
tanı konulmuş hastaların ilaçlarını ne kadar düzenli 
kullandıklarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde Ekim 2013 tarihinde kesitsel-kalitatif bir 
araştırma olarak yapıldı. Araştırmacılar tarafından 
demografik özellikleri ve ilaç kullanımını sorgulayan 
bir anket,  psikiyatri polikliniğine başvuran toplam 80 
hastaya yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulandı.Yeni 
tanılı hastalar, 18 yaş altında olanlar ve psikiyatrik 
açıdan iç görüsü olmayan hastalar çalışmaya alınmadı. 

Bulgular:  Araştırmaya dâhil edilen hastaların 
ortalama yaşı 39,5±15,3 idi.Hastaların %37,50’i(n=30) 
erkek, %62,5’i(n=50) kadındı.Ortanca ilaç kullanma 
süresi 2 (minimum 6ay, maksimum 20 yıl) 
yıldı.Hastaların %80,0’i(n=64) ilaçlarını düzenli 
kullanıyorken, %20,0’si (n=16) düzensiz kullandıklarını 
belirttiler.İlaçlarını düzensiz kullanma oranları 
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erkeklerde %20,0 (n=6),  kadınlarda da %20,0 (n=10) 
bulundu(p=1,000).Ortanca ilaç kullanma süresi düzenli 
ilaç kullananlarda 2yıl (minimum6 ay, maksimum 17 
yıl),  düzensiz ilaç kullananlarda ise 2,5 (minimum 6 ay, 
maksimum 20 yıl) yıldı (p=0,070). Düzenli ve düzensiz 
ilaç kullanımı açısından hastaların ortalama yaşları 
arasında fark yoktu(p=0,574).Düzensiz ilaç kullanımına 
en sık “psikiyarik ilaçları kullanmak istememe” 
durumunun neden olduğu belirtildi.

Tartışma ve Sonuç: Psikiyatrik tanılı hastaların beşte 
birinin ilaçlarını düzensiz kullandıkları görülmüştür. 
Buna en sık “psikiyatrik ilaçları kullanmak istememe” 
durumunun neden olduğu saptanmıştır.Bu durum 
hastaların çoğunluğunun durumunu kabul etmek 
istememesi ve hastalığının öneminin farkında olmaması 
gibi nedenlere bağlanabilir.Özellikle kronikleşen 
psikiyatrik hastalığı olanlarda düzensiz ilaç kullanımını 
önlemek amacıyla hastanın ve hasta yakınlarının 
hastalık ve ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi 
önemlidir.Bu açıdan sürekli sağlık hizmeti veren aile 
hekimlerinin hasta eğitimindeki rolü büyüktür.

B-34
SAFRA TAŞI OLANLARDA METABOLİK 
SENDROM SIKLIĞI

Can Öner1, Mehmet Celalettin Güneri2, Berrin Telatar1

1İstanbul Bilim Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 2Tokat Almus 
Aile Sağlığı Merkezi

Giriş:  Obezite kolesterol kökenli safra taşlarının 
oluşumunda risk faktörlerinden biri olarak kabul 
edilmektedir. Bu çalışmada safra taşı olan olgularda 
metabolik sendrom sıklığı incelenmiştir.

Yöntem: Dr Lütfi Kırdar Kartal EAH Genel Cerrahi 
Polikliniği ve İç Hastalıkları polikliniklerine başvuran 
Ultrasonografi ile safra taşı varlığı konfirme edilmiş 
hastalar çalışmaya alınmış ve vaka, kontrol grupları 
oluşturulmuştur. Türkiye Endokrin ve Metabolizma 
Derneğinin Metabolik Sendrom kriterleri ile vaka ve 
kontrol grubunda metabolik sendrom sıklığı 
araştırılmıştır. Veriler SPSS 16.0 programı ile analiz 
edilmiş,  p değeri 0,05 altındaki değerlerde anlamlı 
kabul edilmiştir.

Bulgular:  Çalışma toplam 162 kişi katılmış 
bunlardan 84 tanesi çalışma grubunu, 78 tanesi kontrol 
grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubundaki katılım-
cıların   %32,1 (n=27) erkek ve %67,9 (n=57) kadın idi. 

Kontrol grubunda ise erkek katılımcı oranı %29,5 (n=23) 
ve kadın oranı %70,5 (n=55) idi. Katılımcıların yaş 
ortalaması çalışma grubunda 52,60±13,07 iken, kontrol 
grubunda 49,58±14,59 idi. Çalışma grubunda 
katılımcıların %17,9(n=15)’i metabolik sendrom tanı 
kriterlerini karşılarken, kontrol grubunda bu oran 
%9(n=7) idi (p=0,09). Metabolik sendromu olan safra 
taşı hastalarının 6 (%40,0)’sının çoklu taşı bulunurken, 9 
(%60,0)’unun tekli taşı vardı. Safra taşı olup metabolik 
sendromu olmayanlarda ise çoklu taşı olanların oranı 
%72,4 (n=50) ve tekli taşı olanların oranı ise %27,6 
(n=19) idi (p=0,01). Ortalama taş boyutu metabolik 
sendromu olanlarda 11,86±7,59 mm iken , metabolik 
sendromu olmayanlarda  6,94±7,26 mm idi (p=0,02). 

Sonuç: Safra taşı varlığı ve metabolik sendrom 
sıklığı arasında anlamlı bir ilişki gösterilememiştir. 
Ancak metabolik sendromu olan hastalarda tekli taşın 
daha fazla olduğu görülmüş ve taş boyutu anlamlı 
derecede yüksek saptanmıştır.

B-36
SARKOİDOZ: OLGU SUNUMU

Hatice Balıkçı, Güngör Çamsarı, Dilek Toprak
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, İstanbul

Giriş:  Sarkoidoz etiyoloji bilinmeyen kronik 
multisistemik granülomatöz bir hastalıktır.Ön planda 
akciğerler ve lenf nodları etkilenmektedir.Kadınlarda 
daha sık görülmektedir.Başlangıç yaşı genellikle 20-40 
yaş arasıdır.Bu vaka sunumunda 32 yaşında başında 
kızarıklık ve pullanma şikayeti ile başvuran ve 
sarkoidoz tanısı alan bir erkek hasta sunulmuştur.

Olgu: 32 yaşında erkek hasta ,1 aydır saçlarında 
dökülme, saç derisinde kızarıklık ve pullanma şikayeti 
ile başvurdu. Lokal alopesisi ve ekzematöz lezyonları 
olan hastaya 10 günlük lokal steroid tedavisi verildi. 
Takibinde lezyonları gerileyen hasta 1 ay sonra sol 
kolunda birkaç tane beze farkederek tekrar başvurdu. 
Deri bulguları ve lenfadenopatisi olan hastanın 
hikayesinde öksürük, balgam, kilo kaybı, göğüs ağrısı, 
ateş, kemik ve eklem ağrıları yoktu. Özgeçmişinde ve 
soygeçmişinde özellik yoktu. Alışkanlıklarında 10 
paket/yılı sigara mevcuttu. Ailede akciğer hastalığı 
olan, daha önce tüberküloz geçiren kimse yoktu. 
Hastanın muayenesinde skalpin frontal ve oksipital 
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kısımlarında  sınırları düzensiz eritemli, skuamlı 
egzematöz lezyonları; sol kol lateral epikondil ve 
boynun sol tarafında en büyüğü 1,5 cm çapında  multipl 
lenfadenopatileri mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri 
normal olan hastanın laboratuarında sedim:30/1 saat, 
CRP:10 mg/l, diğer biyokimya ve hemogram tetkikleri 
normal sınırlardaydı. Boyundan alınan  lenf nodu 
biyopsisi normaldi. EKG’si normaldi. PA AC grafisinde 
bilateral hiler  dolgunluk mevcuttu. PPD’si negatifti. 
Solunum fonksiyon testleri normal, mide açlık suyunda 
basil yoktu. Toraks BT’de mediastinal lenfadenopatileri 
olan hasta HRCT ve bronkoskopi ile değerlendirildi. 
Endobronşiyal biyopside  kazeifiye olmayan 
granülomatöz lezyonlar görüldü. Bronkoalveoler lavaj 
sıvısından gönderilen örneğin kültür ve sitoloji 
sonuçları normaldi. Bu bulgularla sarkoidoz düşünülen 
hasta klinik bulguların çok ağır olmaması üzerine 
tedavisiz izlendi.

Sonuç: Akciğer sarkoidozun en sık gözlendği ve 
klinik belirtilerin en fazla olduğu organdır.  Bunun 
dışında deri, göz, ekstratorasik lenf nodları, kemik iliği, 
kalp, karaciğerde değişen derecelerde tutulabilmektedir. 
Tanı için spesifik laboratuvar testi yoktur. Kesin tanı 
diğer nedenler dışlandıktan sonra biyopsi materyalinde 
kazeifiye olmayan granülomatöz lezyonların görülmesi 
ile konur. Tedavi semptomatik ve destekleyicidir, 
kortikosteroidler ilk seçilecek ilaçlardır.

Multidisipliner bir bilim dalı olan aile hekimliği 
disiplininde de bize başvuran hastalarımıza sistemik 
muayene yapmanın yine ne kadar önemli olduğu, nadir 
görülse de bu tarz vakaların atlanmayacağı ve en kısa 
zamanda ilgili üst basamak ile  konsulte edilerek, 
tedavisinin tamamlanmasındaki rolümüz göz ardı 
edilmemelidir.

B-37
SEKONDER NEDENLERİN MASKELEDİĞİ BİR 
POLİSİTEMİA VERA OLGUSU

Okcan Basat, Seda Önal, Ümit Karabulut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği

Giriş:  Polistemi, kemik ilğinin kan üretim mekaniz-
malarında aşırı aktivite sonucu meydana gelen kanda 
eritrosit hücre kütlesinde artışa verilen genel isimdir. Bu 
durum egzersiz, sigara içimi, yüksek rakım vb 
sebeplerle vücutta dokuların uzun süreli hipoksiye 

maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabileceği gibi 
(sekonder polistemi), patolojik olarak hemositoblastik 
hücre serisinde genetik bozukluk sonucu oluşan ve 
kronik miyeloproliferatif bir neoplazi olan polistemia 
vera (PSV) hastalığında da görülebilir (primer 
polistemi). Bu çalışmada normal fizik muayene 
bulguları ve benzer kan tablosu  değerleri ile mevcut 
sekonder polistemi nedenleri varlığı nedeniyle kolayca 
göz ardı edilebilecekken saptanan bir polistemia vera 
vakasına yer verilmiştir.

Olgu: 37 yaşında erkek hasta inguinal herni 
nedeniyle opere edilmek üzere rutin preoperatif 
tetkikleri yapılırken laboratuar değerlerinde 
hemoglobin ve hematokrit yüksekliği saptanması 
üzerine bir eğitim araştırma hastanesinde ileri 
tetkiklerinin yapılması amacıyla polikliniğimize 
yönlendirilmiştir.  Yapılan sorgulamasında baş ağrısı ve 
yorgunluk şikayeti, günde 1 paketten az sigara 
tüketiminin olduğu, düzenli olarak antreman yaptığı ve 
profesyonel olarak bir takım sporuyla uğraştığı 
öğrenilmiştir.  Yapılan fizik muayenesinde solunum 
sistemi ve kardiyovasküler sistem muayenesi doğal 
olarak saptandı, abdomen muayenesinde 
hepatosplenomegali saptanmadı. Laboratuar tetkik-
lerinde tam kan sayımında RBC: 6.600.000/µL, Hb: 18.9 
g/dL, Hct:%58, WBC: 12500/µL, PLT: 410.000/µL rutin 
biokimya tetkiklerinde demir ve ferritin değerlerinde 
düşüklük, B12 değerinde yükseklik saptandı.  Periferik 
yayması’nda özellik görülmeyen hastanın polisitemiyi 
açıklayacak sekonder sebeplerin varlığına rağmen 
primer polisitemi ayırıcı tanıda ekarte edilebilmesi için 
abdominal ultrasonografi planlandı. Yapılan abdominal 
ultrasonografide hafif splenomegali (14mm) saptanması 
üzerine polisitemia vera ön tanısıyla hasta İç 
Hastalıkları Kliniği ile konsülte edildi. İstenen genetik 
analizinde JAK-2 V617F mutasyonu saptanması üzerine 
has taya polisitemia vera tanısı konarak tedavisinin 
planlanması ve takibi amacıyla Hematoloji polikliniğine 
refere edildi. 

Sonuç: Tesadüfi olarak saptanan polistemi 
olgularında sıklıkla sekonder polistemi nedenleri ilk 
olarak akla gelse ve sorumlu tutulsa bile, birlikte kronik 
miyeloproliferatif hastalıkların da var olabileceği, 
özellikle de palpasyonda splenomegali 
saptanmamasına rağmen polisitemia vera olasılığı 
akılda tutulmalıdır. Hastalarda ayırıcı tanı yapılırken 
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hastalar daha ayrıntılı değerlendirilmelidir.

B-39
ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRELİK 
STAJYER ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A 
BAĞIŞIKLIK ORANININ BELİRLENMESİ

Okcan Basat1, Ümit Karabulut1, Selen Soyluol1, Dilek 
Toprak1, Sara Akıcı1, Feray Yıldırım2

1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği, 2Atatürk Üniversitesi Cerrahi Hemşieliği 
Anabilim Dalı

Amaç: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde görev yapan hemşirelik stajyer 
öğrencilerinin Hepatit A bağışıklık durumunu 
saptamak.

Yöntem: Retrospektif olarak yapılan bu çalışmada 
Eylül-Ekim 2013 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışan Sağlığı 
Polikliniğine başvuran hemşirelik stajyer öğrencilerinin 
serolojik testleri (HBs-Ag, Anti-HBs, AntiHIV, Anti-
HCV, Anti-HAV ve Anti-HAV IgM) değerlendirildi. 
SPSS 16.0 istatistik programı kullanılarak yapılan 
çalışmamızda tanımlayıcı istatistik testleri kullanıldı.

Bulgular:  Çalışan sağlığı polikliniğimize Eylül-Ekim 
2013 tarihleri arasında 61 stajyer öğrenci başvurdu. 
Bunların ’i 57 kadın (%93,4),  4’sı erkekti (%6,6).  
Polikiniğimize başvuran stajyer öğrencilerin 14’ünün 
(%22,9) Anti-HAV Total değeri pozitif olarak tespit 
edildi. Anti-HAV değeri pozitif olmayan tüm stajyer 
öğrenciler Enfeksiyon-Aşı polikliniğine yönlendirildi.

Tartışma: Hepatit A bağışıklığı olan hastanemiz 
stajyer öğrencilerinin hiçbirinin aşı yaptırmadığı, doğal 
yollardan bağışıklık kazandığı saptanmıştır. Hepatit A 
virüsünün sebep olduğu hastalıklar toplumumuzu ve 
sağlık çalışanları tehdit eden  önemli toplum sağlığı 
sorunlarından biridir.  Sağlık Bakanlığı bu nedenle 
Hepatit A aşısını Eylül-2012’de rutin aşı takvimine 
eklemiştir.

Erişkin dönemde geçirilen Hepatit A ‘ya bağlı 
enfeksiyonlar daha ağır seyretmektedir.  Bu nedenle  
yüksek riskli grupların başında gelen sağlık çalışanları 
mutlaka Hepatit-A aşısı konusunda bilgilendirilmeli ve 
Anti-HAV IG G negatif saptanan kişilerin aşılanması 
sağlanmalıdır. 

B-40
ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT B HAKKINDAKİ 
BİLGİ DÜZEYLERİ

Dilek Toprak1, Selen Soyluol1, Abdulkadir Öztürk1, Feray 
Yıldırım2

1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği, 2Atatürk Üniversitesi Cerrahi Hemşireliği 
Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışma Şişli Meslek Yüksekokul 
öğrencilerinin Hepatit B hakkındaki  bilgi düzeylerini 
değerlendirme amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Sağlık taraması için Aile Hekimliği 
Polikiniği’ne başvuran ve anketi cevaplamayı kabul 
eden 61 Şişli Meslek Yüksekokul öğrencisine yüzyüze 
anket uygulandı. Anket bireylerin yaş, cinsiyet, anne-
baba eğitim seviyeleri ve Hepatit B hakkındaki bilgi 
düzeylerini değerlendiren sorular içermekteydi. SPSS 
16.00 versiyonunda frekans, ki-kare ve T testleri 
kullanılarak verilerin analizleri yapıldı.  

Bulgular:  Çalışmada toplam 61 öğrenciye ulaşıldı. 
Öğrencilerin yaş ortalaması 16,7±0,5 idi. 36’sının (%59) 
annesi ilkokul mezunu, 21’inin (%34,4) babası lise 
mezunuydu. Hepatit B hastalığının bulaş yolu ile ilgili 
olarak 29(%47,5) kişi ‘‘kan yoluyla’’,  29 (%47,5) kişi ‘‘kan 
ve cinsel ilişki yolu" ile bulaştığı cevabını verdi.  
Çalışma grubumuzdaki öğrencilerin Hepatit B 
hakkındaki bilgilere en fazla “okul”dan (%24,6) 
edindikleri saptandı. Hepatit B hastalığının etkeni 
hakkında sorulan soruya 59 (%96,7) kişi virüs yanıtını 
verdi. Çalışmamızda 50 (%82) kişinin HBV aşısının 3 
doz yapıldığını, 52 (%85,2) kişinin sonrasında rapel 
yapılması gerektiğini bildikleri görüldü. Katılımcılar 
kendi bilgi düzeylerini değerlendirdiğinde; 37(%60,7) 
kişi “orta düzey” olarak belirtti.  Çalışmada 43 (%70,5) 
kişinin HBV–siroz, HBV-kanser ilişkisini bildiği 
görüldü.

Sonuç: Koruyucu hekimlikte bulaşıcı hastalıkların 
bulaşma yollarının ve hastalıktan korunma 
yöntemlerinin bilinmesi önemlidir. Hepatit B’nin 
korunabilen bir hastalık olması nedeniyle korunma 
önlemlerinde en önemli basamağın eğitim olduğu 
unutulmamalıdır. Özellikle risk grubu olan sağlık 
çalışanlarının kendi sağlıklarını korumaları açısından 
doğru ve zamanında bilgilendirilmeleri gereklidir.



3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

63

B-42
TİP 1 DİYABET TANILI HASTALARDA KAN 
ŞEKERİ KONTROLÜNÜ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

Burcu Doğan1, Can Öner2, Berrin Telatar2, Aytekin Oğuz3

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Diyabet 
Polikliniği, 2İstanbul Bilim Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları AD

Giriş:  Tip 1 diyabetli hastalarda kan şekeri kontrolü 
komplikasyonların gelişiminin önlenmesi açısından çok 
önemlidir. Bu çalışmada tip 1 diyabeti olan hastalarda 
kan şekeri kontrolünü etkileyen faktörler incelenmiştir.

Yöntem: Çalışma verileri İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Göztepe EAH Diyabet polikliniğinde 
kayıtlı tip 1 diyabetik hastaların dosyalarından tarama 
yapılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS 16 programı ile 
analiz edilmiştir.

Bulgular:  Çalışmaya katılanlar iyi kontrole sahip 
grup (HbA1c<6,5), kötü kontrole sahip grup 
(6,5<HbA1c<9.0) ve çok kötü kontrole sahip grup 
(HbA1c>9.0) olarak gruplandırılmıştır. Yapılan analiz-
lerde hasta yaşı, hastalık süresi, serum LDL, HDL ve 
Trigliserid düzeyleri arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmiştir (p<0.05). Vücut kitle indeksi, bel çevresi, 
eğitim düzeyi, medeni durum ve cinsiyet açısından 
gruplar arasında anlamlı bir faklılık gösterilememiştir 
(p>0.05). Gruplara ait değerler tabloda derlenmiştir.

Sonuç: Kan şekeri kontrolünün tahmini için daha 
fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Eğitim süresi ile anlamlı 
bir ilişkinin olmaması bu karşılık en iyi kan şekeri 
regülasyonunun hastalık süresi en uzun grup olması 
zaman içinde alınan diyabetik eğitimlerin etkisi olabilir.

B-43
TİP 1 DİYABETİK HASTALARDA TİROİD 
FONKSİYON BOZUKLUĞU VE ANTİ TİROİD 
ANTİKOR POZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Burcu Doğan1, Can Öner2, Berrin Telatar2, Aytekin Oğuz3

1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH Diyabet 
Polikliniği, 2İstanbul Bilim Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi İç Hastalıkları AD

Giriş:  Tip 1 diyabet sıklıkla başta otoimun tiroid 
hastalıkları olmak üzere diğer otoimun hastalıklarla 
ilişkilidir. Bu çalışmada tip 1 diyabetik hastalarda anti 
tiroid peroksidaz (ATPO) ve anti tiroglobulin antikor 
(ATGA) yüksekliği ve tip 1 diyabet hastalarındaki 

ilişkili faktörler incelenmiştir.
Yöntem: Veriler İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

Göztepe EAH Diyabet Polikliniğinde kayıtlı tip 1 ve tip 
2 diyabetiklerin kayıtları taranarak elde edilmiştir. 
Başka poliklinklere başvuran ve diyabet tanısı olmayan 
benzer yaş ve cinsiyet dağılımı olan kişilerden bir 
kontrol grubu oluşturulmuştur. Veriler SPSS 16.0 ile 
analiz edilmiştir.

Bulgular:  Anti TPO pozitifliği Tip 1 diyabet olan 
grupta %38,0(n=124) ; kontrol grubunda % 24,7(n=30) 
idi (p<0,05).Öte yandan Anti Tg pozitifliği Tip 1 
diyabetiklerde %65,0 (n=212); kontrol grubunda %54,5 
(n=66) idi (p<0.05).  Tip 1 diyabetik ve tiroid oto 
antikorları pozitif olan grup cinsiyet açısından 
değerlendirildiğinde kadın baskın olduğu 
görülmektedir (p<0.05).  Çalışma ve kontrol grupları 
arasında ortalama TSH değeri, ATPO değeri ve ATGA 
değerleri arasında anlamlı olarak farklılık vardır 
(p<0.05).

Sonuç: Tip 1 diyabetiklerde, özellikle kadın tip1 
diyabetiklerde otoimun tiroid hastalıkları sıklığı normal 
popülasyona göre daha sıktır.  Bu nedenle hastalığın 
gözden kaçırılmaması için tip1 diyabetiklerde rutin 
ATPO ve ATGA taraması yapılması faydalı olacaktır.  

B-45
VARİSLİ HASTADA HİRÜDOTERAPİ SONRASI 
REFLÜ AKIMININ KAYBOLMASI

Rabia Şebnem Yakışan, Abdulkadir Kaya, Tarık Sarı
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Amaç: “Varis Tedavisinde Rutin Tedaviler İle 
Hirüdoterapinin (Tıbbi Sülük Tedavisi) 
Karşılaştırılması” amacıyla yaptığımız ve halen 
yürütülmekte olan bilimsel araştırma projemiz 
kapsamında takip ettiğimiz olumlu sonuç alınan bir 
vakanın paylaşılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Yürütülen çalışmada alt ekstremitelerinde 
venöz yetmezliği olan hastalara sülük tedavisi 
uygulanmaktadır. Varisi olan hastalarda, varis olan her 
bacağa 5 adet hirudo verbana cisi tıbbi sülük toplam 10 
seans uygulanmaktadır. Varisi olan hastalar, tedavi 
öncesinde tam kan sayımı yapılarak ve karaciğer ve 
böbrek fonksiyonları değerlendirilerek çalışmaya 
alınmaktadır. Ayrıca hastaların venöz yetmezlikleri 
tedavi öncesi ve sonrası radyolog tarafından venöz 
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doppler ultrasonografi (USG) ile değerlendirilmektedir.
Olgu: 69 yaşında bayan hasta. Yapılan doppler 

USG’de vena saphena magnada reflü akımı mevcuttu. 
Hastanın bakılan kan tetkiklerinde anormallik 
saptanmadı ve hasta çalışmaya dâhil edildi. 2. seanstan 
sonra hasta gece kramplarının artık olmadığını ve 
günlük işlerinde tedavi öncesine nazaran daha az 
yorulduğunu ifade etti. 10. seans sonrası yapılan 
doppler usg de ise reflü akımı izlenmediği görüldü.

Tartışma: Varis ağrı, gece krampları ve bacaklarda 
ödem şikâyetleri ile kendini gösteren ve yaşam 
kalitesini bozan bir hastalıktır. İlk hirüdoterapi 
uygulamasından sonra hastalar şikâyetlerinin azaldığını 
veya kaybolduğunu ifade etmektedirler.  Sülük 
uygulanması sonrasında bir günden uzun sürebilen 
kanama, kaşıntı, kızarıklık meydana gelmesine rağmen 
tedavilerini 10 seans devam ettirmeleri hastaların 
tedaviden fayda gördüklerinin bir göstergesi olarak 
düşünülebilir. Ayrıca vakamız dışında çalışmaya dâhil 
ettiğimiz 2 hastamızda da ileri derecede olan reflü akımı 
minimale gerilemiştir. Devam eden çalışmamızda hiçbir 
hastamızın dopler USG bulgularında bir kötüleşme 
olmamıştır. 

Sonuç: Rutin tedavilerden istediği sonucu alamayan 
sülük tedavisi için istekli hastalar; kaşıntı, kızarıklık ve 
kanama gibi şikâyetleri olabileceği konusunda 
bilgilendirilerek ve yazılı onamları alınarak bu tedavi 
denenebilir.

B-47
YÜRÜYE YÜRÜYE: BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Hülya Yıkılkan1, Gülseren Şen2, Süleyman Görpelioğlu1

1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği, 2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Beslenme ve Diyetetik 

Giriş:  TC Sağlık Bakanlığınca yapılan Türkiye 
Beslenme ve Sağlık Araştırması (2010) sonuçlarına göre 
obezite sıklığı 19 yaş ve üzerinde genel toplumda % 
30,3 olarak bulunmuştur. Aynı araştırma sonuçlarına 
göre ülkemizde 12 yaş ve üzeri bireylerin % 71,9’unun 
hareketsiz yaşadığı tespit edilmiştir. 

Olgu: 39 yaşında, evli, 2 çocuklu erkek hasta 
04.04.2013 tarihinde kilo verme istemiyle 
polikliniğimize başvurdu. Elektrik teknikeri olarak bir 
inşaat firmasında çalışmakta ve sık sık yurtdışı 
seyahatler yapmak durumunda olan hastanın 

özgeçmişinde bilinen bir hastalığı veya sürekli 
kullandığı bir ilaç yoktu. Hasta 22 yaşında iken 74 kilo, 
18 ay sonrasında askerden döndüğünde 92 kg 
olduğunu ve sonrasında kilo almaya devam ettiğini 
ifade etti. Hastanın daha önce doktor başvurusu olmuş 
ve cerrahi tedavi önerilmiş ancak hasta öncelikle diyet 
ve egzersiz tercih ettiği için polikliniğimize 
başvurmuştu.

Hastanın fizik muayenesinde 133.5 kilo, 1.67cm 
(BMI: 47.7); tansiyon arteriyeli (TA) 140/90 mmHg 
olarak ölçüldü. Tetkiklerinde açlık kan şekeri 89mg/dl, 
LDL 130mg/dl, TSH 7.6 mU/ml, sT4 0.74ng/dl  idi. 
Hastaya 25µg Levotiron başlandı ve 1800 kalorilik 
zayıflama diyeti önerildi. Hasta diyetine uymakla 
beraber, yürüyüşleri için telefonundaki adım ölçeri 
kullanmaktaydı. Günlük 10 000 adımı (ortalama 7.5 km) 
geçince gösterge yeşil,  altında kalınca gri alanda 
kalmaktaydı. Günlük ortalama 21 000 adım yürüyerek, 
6 ayın sonunda yürüdüğü mesafe 2600 km’ye ulaştı. 
Hastanın yürüyüşlerinin tüm ailesi ve iş arkadaşlarına 
da olumlu etkisi olmuştu. Altı ay sonra hastanın kilosu 
106 kg , TA 120/80 idi. Hastanın uykuda horlaması 
geçmişti.

Tartışma: Olgu sunumumuz sedanter bir yaşamı 
olan obez hastamızda, diyet uyumuyla beraber 
yürüyüşlerin teşvik edilmesinin katkısını 
göstermektedir. Yürüyüşleri motive etmek için somut 
bir gösterge olan adım ölçerler önerilebilir.

B-48
B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN DÜZEYİ İLE 
ETYOLOJİK FAKTÖRLER VE LABORATUVAR 
PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bahar Emen¹, Yasemin Kılıç Öztürk², Faruk Öztürk³, Mehmet 
Ali Eren¹, Emrah Özdemir¹, Erhan Düzenli¹, Deniz Sarıaslan¹
¹Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
²İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği, ³İzmir Menemen Devlet Hastanesi, Acil Servis

Amaç: B12 vitamin eksikliği genellikle makrositoz 
ile seyreden anemiye yol açmaktadır.  Vitamin B12 
eksikliği tanısı almış bireylerde eksikliğin şiddeti ile 
etyolojik faktörler ve hemogram parametreleri 
arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 2012 yılı boyunca 
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi birinci 
Dahiliye Polikliniği’ne başvuran ve B12 vitamin 
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eksikliği tanısı alan hastalar dahil edildi. Laboratuvar 
bulguları ve hasta bilgileri hastane bilgi sistemi 
üzerinden geriye dönük olarak incelendi. B12 vitamin 
düzeylerine göre 150-200 pg/mL arası hafif, 100-150 
pg/mL arası ağır,  100 pg/mL’niın altı ise çok ağır 
eksiklik olarak değerlendirildi. Parametrik özellikli 
veriler Student t test, kategorik verilerde ki-kare ve 
sayısal değerlerin analizinde ise One way ANOVA testi 
kullanıldı. Rakamsal veriler arasındaki bağlantı Pearson 
korelasyonu ile değerlendirildi.  Sonuçlar %95 güven 
aralığında değerlendirildi.

Bulgular:  Çalışmaya alınan 367 olgunun yaş 
ortalaması 38,71±17,682/yıl (min14; max:90) olup 265’i 
kadın(%72); 112’si(%28) erkekti.  Ortalama B12 vitamin 
düzeyleri 146,99±32,642(min:44,75; max:196,80 )olarak 
saptandı. Yaklaşık %50‘sinde ağır B12 eksikliği 
vardı(≤150pg/dl). Tam kan sayımı incelemelerinde 
ortalama eritrosit sayısı 4,83±0,571(min:2,12;  max:7,03); 
hematokrit düzeyi 41,42±5,268(min:22,60; max 54,40); 
ortalama eritrosit hacmi(OEH) 85,67±10,116(min:27,15; 
max:114,60); ortalama trombosit hacmi(OTH) 
8,10±1,698(min4,58 max:14,38) idi.

Olguların vitamin B12 eksikliği seviyeleri ile yaş, 
cinsiyet, paraziter hastalık, ilaç kullanımı(proton pompa 
inhibitörleri, metformin) ve tam kan sayımı 
parametreleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki 
bulunmadı.

Sonuç: Aile Hekimliği Klinik Pratiğinde de sıkça 
karşılaşılan Vitamin B12 eksikliğinde tam kan sayımı 
parametreleri eksikliğin şiddetini öngörmede 
yetersizdir. Semptomatik hastalarda periferik kan 
sayımına ilaveten B12 düzeyleri mutlaka 
değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tam kan sayımı, anemi, 
metformin, proton pompa inhibitörü, makrositoz

B-49
SAĞLIK MESLEK  YÜKSEKOKULU 
ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL FOBİ  DÜZEYİ

Dilek Toprak, Selen Soyluol, Abdulkadir Öztürk
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği

Amaç: Bu çalışma Şişli Sağlık Meslek Yüksekokul 
öğrencilerinde sosyal fobi ve kaygı düzeylerini 
değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Sağlık taraması için Aile Hekimliği 

Polikiniği’ne başvuran ve anketi cevaplamayı kabul 
eden 61 Şişli Meslek Yüksekokul öğrencisine yüzyüze 
anket uygulandı. Anket ile bireylerin yaş, cinsiyet, 
anne-baba eğitim düzeyleri dışında Lieobowitz Sosyal 
Fobi Ölçeği (LSFÖ) ile kaçınma(24 soru) ve kaygı(24 
soru) düzeyleri değerlendirildi. LSFÖ’nde 55-64 puan 
‘orta’ ; 65-80 puan ‘belirgin’, 81-95 puan ‘şiddetli’ ve 95 
puanüzeri ‘çok şiddetli’ olarak değerlendirildi.  SPSS 
16.00 versiyonunda frekans, ki-kare ve T testleri 
kullanılarak verilerin analizleri yapıldı.  

Bulgular:  Çalışmada toplam 61 öğrenciye ulaşıldı. 
Öğrencilerin yaş ortalaması 16,7±0,5 idi. 36’sının (%59) 
annesi ilkokul mezunu, 21’inin (%34,4) babası lise 
mezunuydu. Kaygı ve kaçınma ile ilgili sorulardan en 
fazla puan ortlaması ‘Romantik veya cinsel bir ilişki 
kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak’ 
sorusuna verildiği görüldü (2.85±1.17 ve 2.74±1.15) en 
düşük kaygı ve kaçınma puanları (1.38±0.86 ve 
1.23±0.62) ile ‘Evde misafir ağırlamak’ sorusunundu. 
Anne eğitim düzeyinin yüksek olması (lise ve üzeri) 
‘Evde misafir ağırlamak’ kaygısını anlamlı derecede 
arttırıyordu (p=0.005). Pek çok soruda, kaygı ve 
kaçınma puanları anne ve baba eğitim düzeyi yüksek 
olanlarda düşük olanlara göre, anlamlı düzeyde 
yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Sosyal fobi ergenlik çağındaki gençlerde 
ilerideki sosyal yaşamlarını ve mesleki başarılarını 
doğrudan etkileyebilecek önemli bir problemdir.  Anne 
ve babaların bilinçlendirilmesi, gençlerin gizli kalmış bu 
problemlerini ortaya çıkaracak destekleyici programlar 
geliştirilmesi onların ruh sağlığını ve sosyal başarılarını 
arttıracaktır.  

B-50
FAHR SENDROMU:OLGU SUNUMU

Nurşah Özkan1, Dilek Toprak2, İbrahim Toker3, Hafize Otcu4

1Reyhanlı Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Hatay, 
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği Kliniği, İstanbul, 3Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, 4Reyhanlı Devlet 
Hastanesi, Radyoloji Uzmanı, Hatay

Giriş:  Fahr Hastalığa (FH) sporodik veya familyal 
nedenlerle ya da idiyopatik olarak karşımıza çıkan; 
bazal ganglionlar, serebellar dentat nükleus ve beyaz 
cevherde bilateral,  simetrik olarak kalsiyum ve diğer 
minarellerin birikimiyle seyreden nadir bir hastalıktır. 
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Fahr sendromu terimi idiyopatik vakalar için 
kullanılmaktadır. Daha çok erkek cinsiyette 
gözlenmektedir. Klinik bulguları değişken olup sıklıkla 
nöropsikiyatrik, ekstrapiramidal ve serebellar 
semptomlarla karşılaşılmaktadır. Tanıda en önemli 
inceleme yöntemi bilgisayarlı tomografidir. Ayırıcı 
tanıda wilson hastalığı,  tuberoskleroz, korbonmonoksit 
ve kurşun zehirlenmesi, tokzoplazmozis ve AIDS gibi 
enfeksiyonlar aklımıza gelmelidir. 

Olgu: 23 yaşında erkek hasta, yaklaşık bir aydır 
devam eden baş ağrısı şikayeti ile acil servis 
polikliniğimize başvurdu. Baş ağrısı;  occipital bölgeye 
lokalize,  stresle artmakta idi. Son bir haftadır ağrıya 
hafif bulantı ve vertigo eşlik etmekte idi. Öz ve soy 
geçmişinde özellik yoktu.

Tansiyon Arteriyel 125/68 mmHg, kalp tepe atımı 
76/dk idi. Sistemik muayenesinde nörolojik 
muayenesinde; dikkat ve konsantrasyon eksikliği 
mevcuttu. Ense sertliği yoktu. Kas gücü muayenesinde 
sağ üst ekstremitede 1/5 güç kaybı mevcuttu. Duyu 
muayenesi normaldi. Ekstrapiramidal sistem 
muayenesinde; serebellar testler sağda sola göre 
bozuktu. Psikiyatrik muayenesinde; kaygılı, öfkeli, 
panik ve son günlerde uykularının düzenli 
olmamasından yakınıyor idi. Diğer sistem 
muayenelerinde özellik gözlenmedi. Laboratuar 
incelemelerinde;  serum total kalsiyum seviyesi, fosfor, 
parathormon değerleri normal sınırlardaydı.  Karaciğer 
fonksiyon testlerinde yükseklik mevcuttu. 
Hemogramında hemogram ve trombosit değerlerinde 
düşüklük mevcuttu. Kranial Bilgisayarlı 
Tomografisinde kalsifikasyonlar mevcuttu.

Yapılan tetkiklerde şikayetlerini açıklayacak 
metabolik bir neden bulunmaması nedeniyle erken 
başlangıçlı Fahr Sendromu tanısı  konuldu.

Sonuç: Nadir gözlenen bir hastalık olması 
nedeniyle;  Fahr Hastalığına çoğu zaman tanı 
konulmakta geç kalınmakta ve asemptomatik evrede 
yakalanamamaktadır.  Hastalar çok farklı semptom ve 
bulgularla karşımıza çıkabilmektedir; alt grupların hızla 
tespit edilmesi ve tedavi edilmesi bu evrede hayati 
önem taşımaktadır. Özellikle akut nöropsikiyatrik 
bulgularda , kranial BT de gözlenen kalsifikasyonları 
saptadığımızda veya altta yatan kalsiyum metabolizma 
bozukluğu olanlarda  ayırıcı tanıda akılda tutulması 
gerekmektedir. 

B-51
TIP FAKÜLTELERİNDEKİ TEST SORULARI 
NASIL DAHA NİTELİKLİ HALE GETİRİLEBİLİR?

Hüseyin Selvi1, İbrahim Başhan1, Yücel Uysal2

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, 
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Tıp fakültelerinde verilen eğitim çoğu fakülteye 
oranla daha yoğun ve daha kapsamlıdır. Normal şartlar 
altında 6 sene olan eğitim süreci sonunda öğrencilerin 
gerekli ve yeterli mesleki bilgi ve becerileri kazanmış 
olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin yeterlilikleri ise 
eğitim süresi boyunca yapılan ölçme-değerlendirme 
işlemleriyle kontrol edilmektedir.

Bir üst sınıfa geçti-kaldı kararının verilmesinde bu 
sınavların oldukça büyük bir ağırlığı bulunmaktadır. Bu 
sınavlara dayalı olarak verilen geçti-kaldı kararların 
isabetli olması ise adaletli davranma açısından oldukça 
önemlidir. Bu nedenle bir ölçme aracının isabetli 
kararlara dayanak oluşturabilmesi için başlıca iki temel 
gereksinimi karşılaması gerekmektedir. Bunlar 
güvenirlik ve geçerliktir.

Bir ölçme aracının güvenirlik ve geçerliği içerdiği 
maddelerin (soruların) niteliği ile doğrudan alakalıdır6 
ve tıp fakültelerinde yapılan sınavlarda 
standardizasyonun sağlanabilmesi için sınavlarda 
kullanılan maddelerin belirli kurallar çerçevesinde 
hazırlanması gerekmektedir.

Teorik sınavlarda kullanılan bazı testlerde farklı ana 
bilim dallarına ait maddeler bulunduğu 
düşünüldüğünde bu kuralların önemi daha da göz 
önüne çıkmaktadır. Bu bağlamda yapılacak sınavlar için 
madde yazılırken uyulması gereken belli başlı kurallar 
şunlardır:

• Madde kökünde açık ve yalın bir dil 
kullanılmalıdır. 

• Madde kökünde gereksiz ifadelerden kaçınılmalı 
maddeyi okuma süresi minimum düzeyde 
tutulmalıdır.

• Mümkün olduğunca olumsuz madde kökünden 
kaçınılmalı, kaçınılamadığı takdirde mutlaka olumsuz 
kökün altı çizilmelidir. (örn: hangisi değildir?)

• İki kez tekrarlayan olumsuz madde kökü 
kullanılmamalıdır. (örn: Hangisi neden olmayan 
faktörlerden biri değildir?)
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• Her bir maddede yalnızca bir özellik 
yoklanılmalıdır, bir başka ifade ile 1 soruda yalnızca 1 
soru sorulmalıdır.

• Öğrenciler tarafından anlaşılamayabilecek 
kelimelerden kaçınılmalıdır.

• Maddelerin birbirlerinin cevaplarını 
içermemesine dikkat edilmelidir.

• Maddelerde yoruma açık ifadelerden 
kaçınılmalıdır (örn: size göre vb.)

• Seçeneklerde sayı ya da büyüklük içeren ifadeler 
yer alıyorsa bu ifadeler belirli bir sırayla verilmeli ve 
seçeneklerin uzunluklarının birbirine yakın olmasına 
dikkat edilmelidir

•  Sınav hem kolay hem zor maddeleri içermeli, 
sınavın ortalama güçlüğü orta düzeyde (p=0.50) 
olmalıdır.

•  Pek çok araştırmada 5 seçenekli maddeler 
kullanılması önerilmektedir.

•  Madde kökünde asla, hiçbir zaman vb. 
ifadelerden kaçınılmalıdır.

B-52
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’NİN 
GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA İÇİNDEKİ SAĞLIK 
HARCAMASI İLE 1000 CANLI DOĞUMDA 
BEBEK ÖLÜM HIZLARININ  ANALİZİ 

Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Mert Atılgan
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Balkan 
Yerleşkesi, Edirne

Giriş ve amaç: Türkiye ile Batı Avrupa’nın en 
kalabalık nüfusuna, sahip Fransa, Almanya, İtalya, 
İspanya, İngiltere’nin 2010-2012 arasındaki kişi başına 
düşen sağlık harcamasının 1000 canlı doğumdaki bebek 
ölümleri üzerine etkisi olup olmadığı araştırmanın 
sorunsalıdır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, kişi başına düşen 
sağlık harcaması, bin canlı doğumda bebek ölüm 
oranları ki-kare, korelasyon ve regresyon testleri ile 
Excel 2010 ve SPSS 13.00 programında simulasyon 
modeli oluşturularak hesaplanmıştır.  

Bulgular:  Bağımsız değişken olan 1000 canlı 
doğumda bebek ölüm hızları ile kişi başına düşen sağlık 
harcaması arasındaki toplam varyansının korelasyon ve 
regresyon analizleri sonucu regresyon katsayısı (% 60,4; 
r=0.64) olarak bulunmuştur. Bu oran regresyon 
modeline alınamayan, kapsamlı sosyal güvenlik 

sistemleri, bilimsel-teknolojik ilerlemeler ve eğitim gibi 
diğer sosyoekonomik faktörler simulasyon modeli 
dışında tutularak bulunmuştur. Modelde kişi başına 
düşen sağlık harcamasının 1000 canlı doğumdaki bebek 
ölümü üzerinde etkisi olduğu saptanmıştır.  Regresyon 
modelinde çalışmaya alınan ülkelerde kişi başına düşen 
sağlık harcamalarının %1 artması halinde ülkelerin 1000 
canlı doğumda bebek ölüm oranları ‰-8,050 
azalmaktadır. 

Sonuç: Bebek ölüm oranını açıklamada, kişi başına 
düşen sağlık harcaması önemli etkilere sahiptir. Sağlıkta 
dönüşüm programının birinci basamak ayağı olan aile 
hekimliği uygulaması ile birlikte Türkiye’de kişi başına 
düşen sağlık harcamalarında artış gözlenmiştir. Bu 
artışın özellikle ülkemizde bebek ölüm oranlarına 
doğrudan azaltıcı etki yaptığı Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerinde gözlenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bebek ölüm oranı, Sağlık 
harcaması, Türkiye, Sağlıkta dönüşüm, Regresyon

B-53
ASEPTİK MENENJİT OLGUSUNA YAKLAŞIM

Gözde Ulusal1, Müge Naztürk2, Ali Kanık2,  Mehmet Helvacı2, 
Kurtuluş Öngel3

1T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, 2T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Kliniği, 3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Beyin omurilik sıvısında lenfositlerin hakim 
olduğu, rutin boyama ve kültürle etkenin 
saptanamadığı klinik tablo,  akut aseptik menenjit 
sendromu olarak adlandırılır. Enterovirüsler etkeni 
saptanabilen olguların %80-85’inden sorumludur. 
Uygun koşullarda virus hematojen yolla, olfaktor sinir 
yoluyla yada periferik sinirler yoluyla kan beyin 
bariyerini geçerek menenjite neden olabilir. Bu bildiri ile 
bir aseptik menenjit vakası sunularak, konunun önemi 
vurgulanmaya çalışılmıştır.

Olgu: Daha öncesinde bilinen bir hastalığı olmayan 
7 yaşındaki kız olgunun; 3 gün önce başlayan başağrısı 
ile dış merkeze başvurduğu ve antibiyotik başlandığı 
öğrenildi. Şikayetlerinde herhangi bir gerileme olmayan 
olgunun ateş ve kusmasının da başlaması üzerine acil 
servise başvurduğu; yapılan fizik muayenesinde genel 
durumu uykuya meyilli, bilinci açık, hidrasyon 
normaldi. Meningeal irritasyon bulguları ve ense 
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sertliği olmayan olgunun diğer fizik muayene bulguları 
da normaldi. İstenilen tetkiklerinde C-reaktif protein 
133 mg/L saptandı.  Diğer hemogram ve biyokimya 
sonuçları normaldi. Tam idrar tetkikinde keton +2 ph:
6.5 dansite:1026 saptandı.  Yapılan lumber ponksiyonda 
(LP) 400/mm3 hücre %90 lenfosit saptandı. Olguya 100 
mg/kg/gün seftriakson ve 1500cc/m2 idame sıvı 
tedavisi başlandı.

Tartışma: Menenjit şüpheli bir hastayla karşılaşır 
karşılaşmaz, papil ödemi yoksa, hasta komada değilse, 
fokal nörolojik defisit ve epileptik ataklar 
bulunmuyorsa görüntüleme yöntemlerinden önce 
mutlaka lomber ponksiyon yapılmalıdır. Menenjitle 
uyumlu klinik bulguları olan, beyin omurilik sıvısında 
(BOS) beyaz küre bulunmayan ama enterovirüs izole 
edilen hastalar bildirilmekle birlikte, enterovirüs 
menenjitinde hemen daima mononükleer pleositoz 
olması beklenir. BOS’taki hücre sayısı milimetreküpte 
birkaç ile birkaç 1.000 arasında olup genellikle 
100-1.000/mm3’tür. Enfeksiyonun erken döneminde, 
BOS’ta sıklıkla nötrofiller hakimdir.  Enterovirüs 
menenjitinin özgül tanısı, BOS’tan enterovirüs 
izolasyonuna bağlıdır. Aseptik menenjitli bir hastada 
orofarenks ya da dışkıdan enterovirüs izolasyonu tanı 
için değerlidir. Enfeksiyondan sonra enterovirüs 
boğazda bir hafta dışkıda haftalar boyu bulunabilir. 

Sonuç: Aseptik menenjitin klinik bulguları 
çoğunlukla ateş kusma ve baş ağrısıdır. Ense sertliği ve 
menegial irritasyon bulguları herzaman eşlik etmez. 
Tanısı çoğunlukla LP ile konulur ve BOS ta mm3/L’de 
lenfosit hakimiyeti mevcuttur. Genel durumu uykuya 
meyilli ateş kusma ve başağrısı olan olguda meningeal 
irritasyon bulgularıda eşlik etmiyorsa aseptik menenjit 
olarak değerlendirilmelidir. Aseptik menenjit 
düşünülen hastaların mutlaka yatırılarak izlenmesi ve 
ileri merkezlerde değerlendirilmesi gereklidir. 
Hastalığın klinik tablosu saatler içinde belirgin derecede 
değişikliğe uğradığından hızla tanı konmalı ve tedaviye 
geçilmelidir. Tanının gecikeceği durumda, bakteriyel 
menenjitten şüpheleniyorsa, nörolojik komplikasyonlar 
ve mortalite tehlikesi nedeniyle derhal ampirik tedaviye 
başlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Menenjit, sendrom, virus.

B-54
İLK BAŞVURUSU SERVİKAL LENFADENİT VE 
ATEŞ OLAN KAWASAKI OLGUSU

Hande Kutlu1, Seda Köse2, Kayı Eliaçık2, Ali Rahmi Bakiler2, 
Kurtuluş Öngel3

1T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, 2T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Kliniği, 3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Giriş:  Kawasaki Hastalığı ateş, döküntü, bilateral 
eksudatif olmayan konjonktivit, servikal lenfadenopati, 
el ve ayaklarda şişlik ve eritem ile karakterize orta boy 
arterleri tutan bir vaskülittir. Bu bildiride, 
düşürülemeyen ateş ve servikal lenfadenopati bulguları 
ile akut lenfadenit düşünülüp antibiyotik tedavisi 
verilen fakat tedaviye yanıt alınamayan, ateşi 
düşmediği için acil servise başvuran, takipte diğer 
klinik bulguların ortaya çıkması ile Kawasaki Hastalığı 
tanısı alan bir olgu sunulmuş; ayırıcı tanıdaki önemi 
belirtilmek istenmiştir. 

Olgu: 12 aylık erkek olgu, 5 gün önce başlayan 
şişlik ve ateş şikayeti ile İzmir Tepecik Eğitim Araştırma 
Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Öyküsünden bu 
şikayet ile gittiği dış merkezde beta laktam grubu oral 
antibiyotik verildiği ve tedaviye rağmen şikayetlerinin 
geçmediği öğrenildi. Hasta ileri tetkik ve tedavi 
amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları servisine 
yatırıldı. Fizik bakısında; vücut ağırlığı 11kg, boy 79cm, 
kan basıncı 115/64 mm/hg, vücut sıcaklığı 36,7‘C, kalp 
tepe atımı 106/dk, solunum sayısı 28/dk olarak 
saptandı. Sol servikal arka zincirde 2x3 cm şişlik ve 
kızarıklık şeklinde palpe edilen lenfadenopati 
mevcuttu. Rutin laboratuar tetkiklerinde; beyaz küre 
16,200/mm3, hemoglobin 10,3gr/dl,  trombosit 408,000/
mm3, eritrosit sedimentasyon hızı 41mm/sa, C-reaktif 
protein 200mg/dl saptandı. Olgunun vücudunda 
makülopapüler döküntüler, orofarenks ve ağızda 
hiperemi ve bilateral non-pürülan konjonktivit 
saptandı. Kawasaki Hastalığı’nın kardiyak bulguları 
açısından yapılan ekokardiyografi normal olarak 
değerlendirildi.  Olguya 2 gr/kg/doz’dan tek doz 
intravenöz immunglobulin (IVIG) ve 80 mg/kg/gün 
asetilsalisilikasit tedavisi verildi. Tedavi ile ateş ve 
klinik bulgular 5 gün içerisinde geriledi ve ikinci doza 
ihtiyacı olmadı. 

Tartışma: Kawasaki Hastalığı’nın tanısı için özgün 
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bir test yoktur, tanı klinik bulgularına göre 
konulmaktadır.  Beş günden uzun süren yüksek ateş ile 
birlikte oral mukoza değişiklikleri,  bilateral nonpürülan 
konjonktivit, servikal lenfadenopati, polimorfik 
makulopapüler döküntü, el ve ayak sırtında ödem ve 
eritemöz döküntü sonrasında gelişen soyulma 
bulgularından en az dördünün olması tanı için 
yeterlidir.  Kawasaki Hastalığı’nda servikal 
lenfadenopati diğer bulgulara göre daha az 
görülmektedir. Akut dönemde IVIG verilemeyen 
olguların %20-30’unda gözlenen koroner arter 
tutulumu; miyokard iskemisi, infarktüs, anevrizma 
rüptürü ve hatta ölüme neden olabilmektedir. 

Sonuç: Kawasaki Hastalığı olan olgular sadece 
servikal lenfadenopati ve ateş yüksekliği ile 
başvurabilir. Bu hastalarda inflamatuvar süreç daha ağır 
seyretmekte, buna bağlı olarak koroner arter 
anevrizmaları da görülebilmektedir. Bu nedenle 
servikal lenfadenopati ve 5 günü geçen ateş yüksekliği 
ile başvuran olgularda ayırıcı tanıda Kawasaki Hastalığı 
akla getirilmelidir.

B-66
İNMENİN ÖNLENMESİNDE RİSK 
FAKTÖRLERİNE YÖNELİK BİRİNCİL 
KORUNMA: VAKA SUNUMU

Nazmiye Kaçmaz Ersu1, Aydın Kaya2, Abdurrahman Ersu1, 
Yaşar Zorlu2, Kurtuluş Öngel1

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, 2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 
Kliniği, İzmir

Giriş:  Dünya Sağlık Örgütü tarafından inme, 
vasküler nedenlerden kaynaklanan, ani ve hızlı gelişen, 
24 saaten uzun süreli motor kontrol kaybı, his kusuru, 
denge bozukluğu, konuşma ve kognitif fonksiyon 
bozukluğundan komaya kadar gidebilen tablo olarak 
tanımlanmıştır. Serebrovasküler hastalıklar (SVH), 
hayati tehlike taşımanın yanında toplumda ciddi  iş 
gücü kaybına neden olmaktadır..SVH’ın gelişiminde 
hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, dislipidemi, 
yoğun  sigara ve alkol kullanımı,  obezite gibi 
değiştirilebilir risk faktörleri etyolojide kesin olarak rol 
oynamaktadır. Aile hekimliği pratiğinde inmenin 
önlenmesinde risk faktörlerine yönelik yapılan birincil 
korumanın  önemini vurgulamak amacıyla bu  olgu 

sunulmuştur.
Olgu: Bilinen diyabet ve hipertansiyon tanıları olan 

bir paket/gün sigara kullanımı olan, düzenli medikal 
tedavi almayan 57 yaşında erkek hasta; başdönmesi, 
bulantı ve kusma şikayetleriyle acil servise başvurdu. 
Nörolojik muayenede sola ve yukarı bakışta nistagmus 
saptandı. Solda belirgin dismetrisi ve ataksik yürüyüşü 
mevcuttu. Çekilen beyin tomografisinde akut patoloji 
saptanmadı. Diffüzyon manyetik rezonans 
görüntülemede (MR) sağ serebellar bölgede laküner 
kısıtlılık saptandı.  Hasta iskemik serebrovasküler 
hastalık (İSVH) tanısıyla servise yatırıldı. 
Elektrokardiyografisi normal sinüs ritminde, 
Ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu %61 ve sol 
ventrikül ciddi konsantrik hipertrofisi mevcuttu. 
Karotis renkli doppler ultrasonografide yüzeyi düzgün 
yumuşak tipte aterosklerotik plak izlendi. MR anjiografi 
randevusu alındı. İSVH tanısıyla asetilsalisilik asit 300 
mg 1x1 başlandı. Kan şekeri yüksekliği saptanan 
hastanın kan şekeri regülasyonu açısından 
endokrinolojiye danışıldı. İnsülin dozları düzenlendi. 
Hiperlipidemi nedeniyle atorvastatin 20 mg 1x1 tablet 
başlandı. Vaskülit markerları normal olarak saptandı. 
Nöroloji  ve endokrinoloji poliklinik kontrolü önerilerek 
taburcu edildi.

Tartışma: İSVH’ın risk faktörlerinin belirlenmesi, 
İSVH’ın prevalans ve insidansının azaltılmasına yönelik 
çalışmaların temelini oluşturur. Olgumuzda diyabet, 
hipertansiyon, hiperlipidemi, yoğun sigara kullanımı 
gibi risk faktörleri bulunmaktaydı. Düzenli ilaç 
kullanmayıp mevcut hastalıkları nedeniyle düzenli 
kontrollerini yaptırmaması sonucunda kaçınılmaz 
olarak  İSVH geçirmiştir.  Akut iskemik inmede 
uygulanan tedavilerde ilerlemelere karşın inmede halen 
en etkili yaklaşım asemptomatik olgularda risk 
faktörlerinin önlem ve tedavisine yönelik yapılan  
birincil korumadır.

Anahtar kelimeler: İnme, korunma, serebral.

B-67
PNÖMONİ İLE KARIŞAN BİR TÜBERKÜLOZ 
VAKASI: OLGU SUNUMU

Nazmiye Kaçmaz1, İmren Nesil2, Abdurrahman Ersü1, Gürsel 
Çok2, Kurtuluş Öngel1

1Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, 
İzmir, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı, İzmir
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Giriş:  Tarih öncesi çağlardan beri bilinen ve insanlık 
tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan tüberküloz, 
etkeninin M.tüberculosis olduğu çok bulaşıcı ve uzun 
inkübasyon süreli enfeksiyöz bir hastalıktır. Tüberküloz 
akciğerin diğer sık görülen hastalıklarına 
benzediğinden tanı güçlüğü yaratabilmekte, klinik 
gidişatı ve radyolojik bulgularıyla pnömoniyi taklit 
edebilmektedir.  Bu olgu sunumunda, pnömoni 
düşünülen ancak yapılan tetkikler sonucu tüberküloz 
tanısı konulan bir vaka sunularak; ayırıcı tanı 
vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Olgu: Bilinen konjestif kalp yetmezliği, astım, 
hipertansiyon hastalıkları olan 81 yaşında bayan hasta, 
başvurudan 3 ay önce pnömoni tanısıyla antibiyotik 
tedavisi almış. Ateş yüksekliği, öksürük, nefes darlığı 
şikayetleri olması üzerine acil servise başvurdu. Acil 
serviste yapılan tetkiklerinde ateş 38,4 oC, C-Reaktif 
protein (CRP) 10,5 mg/dl, fizik muayenede bilateral 
akciğer bazallerinde ralleri mevcuttu. Çekilen posterior-
anterior akciğer grafisinde infiltrasyon saptanması 
üzerine pnömoni ön tanısıyla ileri tetkik ve tedavi 
amacıyla göğüs hastalıkları servisine yatırıldı. Ampirik 
olarak tazobaktam 4,5 gr 3*1 ve klaritmisin 500 2*1 
başlandı. Tedavinin 3. gününde ateş ve CRP yüksekliği 
devam eden olgunun kan, idrar ve balgam bakteriyoloji 
kültürlerinde patojen üreme olmadı.  Balgam 
mikobakteriyoloji kültürü sonucu asidorezistans bakteri 
3 pozitif olarak saptanan hastaya tüberküloz (tbc) 
tanısıyla izoniazid 300 1*1, rifampisin 300 1*2, 
etambutol  500 1*3, prizinamid 1*3 başlandı. Hasta ile 
yakın temasta bulunan aile üyelerine proflaksi  
konusunda bilgi verildi. Çekilen toraks anjio  
bilgisayarlı tomografisi  sonucu üst lobda daha belirgin 
asiner nodül ve konsolidasyon alanları ve sağ alt lobda 
septal kalınlaşmalar ve keskin sınırlı milimetrik 
parankimal nodüller "ilk planda tbc enfeksiyonu 
düşünüldü" şeklinde raporlandı. Serviste izleminde 
uykuya eğilimi olan hasta ilaç yan etkisi, santral sinir 
sistemi tbc yayılımı (tbc menenjit) ayırıcı tanısı 
açısından değerlendirilmesi  amacıyla nörolojiye 
konsülte edildi. Kranial manyetik rezonans 
görüntüleme sonucu normal olarak saptandı. Hastanın 
mevcut durumunun izoniazide bağlı yan etki 
olabileceği ve B vitamini kompleksinin tablet olarak 1*1 
dozunda başlanması  önerildi. Genel durumu iyi, 
vitaleri stabil,  karaciğer  fonksiyon testleri  ve rutin 

tetkikleri  normal olan hasta verem savaş dispanserine 
bildirimi yapıldıktan sonra 2 ay süreyle dörtlü, 4 ay 
süreyle ise ikili tedavi alması önerilerek  verem savaş 
dispanserine yönlendirildi. Poliklinik kontrol önerisiyle 
taburcu edildi.

Tartışma: Pnömoni tedavisine rağmen gerilemeyen 
klinik ve radyolojik bulgular,  tüberkülozu 
düşündürmelidir. Olguda 3 günlük ampirik pnömoni 
tedavisiyle ateş ve CRP yüksekliğinin gerilememesi, 
tüberküloz açısından balgamda asidorezistans bakteri 
araştırmaya yöneltmiştir.  Yapılan çalışmalarda ülkemiz 
gibi tüberküloz insidans ve prevalansının yüksek 
olduğu ülkelerde her türlü klinik bulguların ve 
radyolojik görünümün varlığında tüberkülozun ayırıcı 
tanılar arasında olması gerekliliği konusunda fikir 
birliği mevcuttur.

Anahtar kelimeler: Ateş, pnömoni, tuberkuloz.
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