
1  
Proceedings Book  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Conference on 
Research in Health Sciences 

 

  ISBN: 978-625-7767-87-3 

Publication Date 

November 25, 2020 

Oral Presentations 

 

 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

2  
Proceedings Book  

 

 

 

 

 

 

Editörün Notu/ Editor's Note 
 

 

 

14-15 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Konferansı (ICRHS 2020) 

Kongremiz yoğun bir katılım ile gerçekleştirilmiştir.  

Kongremizde bilim dünyasının önemli isimleri akademik 

çalışmalarını sunmuş ve tartışma ortamı bulmuşlardır. Kongremize bizzat katılarak 

bizleri onurlandıran yabancı davetli konuşmacılarımıza özellikle teşekkür ederim. 

Kongerimize katılan ve ilgi gösteren tüm akademisyenlerimize teşekkür eder, gelecek 

kongrelerimize de katılımlarından onur duyarız.  

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020) held on 

November 14-15, 2020 with a great participation.  

Important names of the scientific world presented their academic studies and found a 

discussion ambience. Especially, I would like to thank foreign invited speakers who 

joined us in insac congress.  

We would like to thank all of academics who have participated in insac congress. 

 

 

Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç 
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Özet: Hipoksik iskemik ensefalopati(HİE), yenidoğan bebeklerde asfiksiye bağlı 

gelişen beyin hasarıdır. Bu çalışmanın amacı 3-5 aylık dönemdeki HİE’li 

bebeklerde uygulanan hipotermi tedavisinin klinik olarak bebeklerin motor 

repertuarı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışma Hacettepe 

Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Gelişimsel ve Erken 

Fizyoterapi Ünitesi’nde, fidgety (3-5 aylık) dönemdeki 18 HİE’li bebekler 

(hipotermi tedavisi alan=15, hipotermi tedavisi almayan=3) üzerinde 

gerçekleştirildi. Bebeklere ait medikal veriler her bebeğe ait hasta dosyasından 

elde edildi. Bebeklerin motor repertuarını belirlemek için detaylı General 

movements (GMs) analiz yöntemi kullanıldı. Bulgular: Hipotermi tedavisi alan 

HİE’li bebeklerin klinik olarak motor repertuarları hipotermi tedavisi almayan 

bebeklerle kıyaslandığında; hipotermi tedavisi alan bebeklerin motor optimaliti 

skor ve diğer alt skorlarının hepsinin daha yüksek olduğu gözlendi (Sırasıyla 

fidgety skor: 10.93±2.81, 8.33±6.35, yaşına uygun hareket repertuarı: 2.80±1.21, 

1.33±0.58, gözlemlenen hareket paterni: 3.87±0.52, 3.00±1.73, postural patern: 

3.07±1.39, 2.33±1.53, hareket karakteri: 2.93±1.03, 2.00±0.00, motor optimaliti 

skor: 23.60±4.81, 17.00±9.64) Sonuç: Riskli bebeklere uygulanan hipotermi 

tedavisinin medikal olarak yararlarının yanı sıra, bu bebeklerde fidgety dönemde 

motor repertuarın artması açısından da klinik olarak faydalı olduğu görüldü.  
 

Anahtar Kelimeler: Hipotermi tedavisi, Hipoksik iskemik ensefalopati, General 

movements, motor repertuar 
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Abstract: Hypoxic ischemic encephalopathy (HIE) is brain damage due to 

asphyxia in the newborn. The aim of this study is to reveal the clinical effect of 

hypothermia treatment on infants' motor repertoire in infants with HIE at the age 

of 3-5 months. Method: The study was carried out on 18 infants with HIE in the 

fidgety period (3-5 months) (15 infants who received hypothermia treatment, 3 

infants who did not receive hypothermia treatment) in the Department of 

Physiotherapy and Rehabilitation, Hacettepe University, Developmental and Early 

Physiotherapy Unit. Medical data of the infants were obtained from the patient 

files. Detailed General movements (GMs) analysis method was used to determine 

the motor repertoire of the infants. Results: When the motor repertoire of infants 

with HIE who received hypothermia treatment was compared with babies who did 

not receive hypothermia treatment; It was observed that the motor optimality score 

and other sub-scores of infants who received hypothermia treatment were all 

higher (Fidgety score: 10.93 ± 2.81, 8.33 ± 6.35, age-appropriate movement 

repertoire: 2.80 ± 1.21, 1.33 ± 0.58, observed movement pattern: 3.87 ± 0.52, 3.00 

± 1.73, postural pattern: 3.07 ± 1.39, 2.33 ± 1.53, movement character: 2.93 ± 

1.03, 2.00 ± 0.00, motor optimality score: 23.60 ± 4.81, 17.00 ± 9.64, respectively) 

Conclusion: In addition to the medical benefits of hypothermia treatment applied 

to infants at risk, it was observed that these infants were clinically beneficial in 

terms of increasing the motor repertoire during the fidgety period. 
  

Key Words: Hypothermia treatment, Hypoxic ischemic encephalopathy, General 

movements, motor repertoire  
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Özet: Hastanede yatan iki-yedi yaş arasındaki kanserli çocukların yaşam 

kalitelerinin anne görüşlerine göre incelenmesini amaçlayan araştırma, nitel 

boyutta olgubilim (fenomenoloji) desendedir. Araştırma, Ankara’da bulunan iki 

üniversite hastanesinin onkoloji servisinde yatan, kanser tanısını en az altı ay önce 

almış, majör fizik ve motor gelişim bozukluğu olmayan, iki–yedi yaşlar arasındaki 

çocukların anneleri ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın verileri “Anne Görüşme 

Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz 

yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; annelerin çoğunluğu 

kanser hastası olan çocuklarının; fiziksel sorunlar yaşadığını, tanı ve tedavi 

sürecinde olumsuz duygu değişimleri yaşadığını, çocuklarının sosyal, duygusal, dil 

ve kaba motor gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini, ince motor ve bilişsel 

gelişimlerinde farklılık olmadığını, fiziksel sorunlar yaşadıklarını, bu sorunun saç 

dökülmesi, yara izi ve tümörün konumu ile ilgili olduğunu, iletişim sorunları 

yaşadıklarını, oyun yaşantılarının değiştiğini, hastane ortamında tablet ve telefon 

ile oynadığını, oyun yaşantısında aktif olmadıklarını ve/veya oyun 

oynamadıklarını, yaşam kalitelerinin hastalıktan etkilendiğini belirtmiştir. Çoğu 

anne çocuğunun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için; hastanenin fiziki ortamı ve 

hastanede sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili, çocuğunun gelişiminin desteklenmesi 

için; sosyal, duygusal ve kaba motor gelişim alanlarına yönelik önerilerde 

bulunmuştur. Anneler çocuklarının tanı ve tedavi sürecinde çocuk gelişimci ile 

karşılaştıklarını, hizmet aldıklarını ve aldıkları çocuk gelişimi hizmetlerinden 

memnun olduklarını, karşılaştıkları çocuk gelişimcinin yatak başı desteğe geldiğini 

ifade etmişlerdir.  
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Özet: Bu çalışma ile YBMD hastalarına ait serum örneklerinde TGF-β1 

düzeylerinin belirlenerek hastalığın patogenezi ve prognozu yönünden incelenmesi 

amaçlanmıştır. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD), fotoreseptörlerin 

ölümü ve retina pigment epitelinin (RPE) ve koryokapillarisin dejenerasyonunun 

vurgulandığı karmaşık bir göz hastalığıdır. YBMD gelişmiş ülkelerde 65 yaş ve 

üzeri kişilerde görme kaybının en sık nedenidir. Neovasküler/eksudatif/yaş tip ve 

atrofik/kuru tip olmak üzere YBMD’nin 2 ana tipi bulunmaktadır. Yaş tip tüm 

YBMD hastalarının %10-15’i iken, YBMD’ye bağlı ağır görme kayıplarının 

%88’inden sorumludur. Yaş tip YBMD de temel patoloji koroid tabakasındaki 

neovaskülarizasyondur. Şimdiye kadar koroidal neovaskülarizasyon mekanizması 

tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Bununla birlikte, hem pro-anjiyojenik faktörler 

hem de inflamatuar sitokinler bu mekanizmada rol oynayabilir. Koroidal 

membrandaki anjiyogenez yaş YBMD’nun ana özelliğidir. Anjiyogeneze yol açan 

olayların ilerlemesine katkıda bulunan faktörlerin kontrol edilmesi veya tamamen 

inhibe edilmesi, yaş tip YBMD’nin tedavisi için etkili olabilir.  

TGF-süper ailesi, embriyonik gelişimde, immün regülasyonda, inflamatuar 

yanıtlarda, anjiyogenezde ve tümörgenezde kritik roller oynayan bir grup 

sitokindir. Son yıllarda, TGF-β’nın göz hastalıklarındaki rolü yavaş yavaş ortaya 

çıkmaktadır. Kan-retina bariyerinin bütünlüğünün korunmasında TGF-β1 

sinyalinin önemli bir rol oynadığı bulunmuştur.   

Bu çalışmada 35 YBMD hastası ve 35 sağlıklı kontrollerin serum örneklerinde 

TGF-β1 düzeyleri belirlendi. YBMD hastalarının TGF-β1 düzeyleri kontrol grubu 

ile karşılaştırıldığında farklılık anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05).   

YBMD’da TGF- β1’in insan gözünde en az miktarda bulunan izoform olduğu 

bilinmektedir. Bununla birlikte elde ettiğimiz veriler literatür ile uyumlu olarak 

YBMD hastalarında TGF- β1 düzeylerinin kontrollerle karşılaştırıldığında 

arttığını göstermektedir. Sonuç olarak, YBMD’da artan anjiyogenez ve etkili 

birçok faktör üzerine TGF- β1’in etkili olduğunu düşünmekteyiz.     
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Abstract: The aim of the authors of this study was to determine TGF-β1 levels in 

serum samples of patients with Age-Related Macular Degeneration (AMD) and to 

investigate them in terms of pathogenesis and prognosis of the disease. AMD is a 

complex eye disease in which the death of photoreceptors and degeneration of the 

retinal pigment epithelium (RPE) and choriocapillaris come to the fore. AMD is 

the most common cause of vision loss in people aged 65 and over in developed 

countries. There are two main types of AMD: wet type (neovascular / exudative) 

and dry type (atrophic). Ten to fifteen percent of all patients with AMD have the 

wet type, which is responsible for 88% of severe vision loss due to AMD. The main 

pathology in wet AMD is the neovascularization in the choroid layer. Although the 

mechanism of choroidal neovascularization has not been clarified yet, both pro-

angiogenic factors and inflammatory cytokines are thought to play a role in this 

mechanism. The main characteristic of wet AMD is the angiogenesis in the 

choroidal membrane. Controlling or completely inhibiting the factors that 

contribute to the progression of events which lead to angiogenesis may be effective 

in the treatment of wet AMD. 

The TGF-β superfamily is a group of cytokines that play critical roles in embryonic 

development, immune regulation, inflammatory responses, angiogenesis, and 

tumorigenesis. In recent years, the role of TGF-β in eye diseases has gradually 

emerged. The TGF-β1 signal has been determined to play an important role in the 

maintenance of the integrity of the blood-retinal barrier. In this study, TGF-β1 

levels were determined in serum samples of 35 patients with AMD and 35 healthy 

controls. TGF-β1 levels were significantly higher in the patients with AMD than 

were those in the participants in the control group (p <0.05).  

It is known that TGF-β1 is the isoform with the least amount in the human eye in 

patients with AMD. On the other hand, our results indicate that TGF-β1 levels 

were higher in the patients with AMD than in the controls, which is consistent with 

the results in the literature. In conclusion, we think that TGF-β1 is effective on 

increasing angiogenesis and many influencing factors in AMD. 
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Özet: Uygulamaya dayalı mesleklerin eğitiminde, eğitimin kalitesi, öğrencilerin 

teorik bilgi ve uygulamalarının birleştiği klinik deneyimlerinin kalitesine bağlıdır. 

Sağlık eğitiminde, psikomotor becerilerin öğrenildiği yer mesleki beceri 

laboratuvarlarıdır. Amaç: Bu çalışmada, sağlık hizmetlerinde uygulamalı derslerin 

gerçekleştirildiği beceri laboratuvarlarının altyapılarının güçlendirilmesinin 

önemi ve bu güçlendirme çalışmalarında güncel öğretim yöntemleri ve teknolojinin 

sağladığı yeni fırsatların etkinliğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Yöntem: 

Alan yazın bilgileri ışığında mevcut durumun ortaya konulması planlanmaktadır.  

Bulgular: Mesleki beceri laboratuvarları, klinik uygulamada öğrencilerin 

kendilerine olan güvenlerini arttırmakta, klinik uygulamaya benzer ortamlar 

sağlayarak öğrenciyi kliniğe hazırlamakta, kaygı düzeylerini azaltarak 

öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini arttırmaktadır. Sonuç: Öğrencinin teori 

ile uygulamayı birleştirebilmesi ve klinik ortama hazırlanabilmesi için mesleki 

beceri laboratuvarlarının iyi bir şekilde yapılandırılmış olması gerekmektedir. Bu 

bağlamda da, bu çalışmada, öğrencilerin, hasta ile karşılaşmadan önce hasta 

bakımını tecrübe edebilecekleri, kendilerini yetkin hissedene kadar uygulama 

yapabilecekleri teknik ekipman ve donanıma sahip bir mesleki beceri laboratuara 

sahip olmanın sağlayacağı katkılar Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

örneği ile de irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: mesleki beceri laboratuvarı, sağlık hizmetleri, eğitim, 

simülasyon, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO 

 

Giriş 

İnsan sağlığına yönelik bilgi ve becerilerin kazandırıldığı sağlık eğitimi; dinamik yapısı ve 

sürekli olarak tıbbi gelişmelerin yaşanması nedeni ile oldukça önemli bir yere sahiptir. Sağlık 

eğitimde amaç; öğrenciye bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutta temel bilgi, beceri ve 
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tutumları kazandırmak ve bu kazanımların içselleştirilmesini ve davranış biçimine 

dönüştürülmesini sağlamaktır (Karaöz 2013).  

Eğitiminde psikomotor becerilerin öğrenildiği yer mesleki beceri laboratuarlarıdır (Mete ve 

Uysal 2009). Klinik dünyaya geçişi kolaylaştıran mesleki beceri laboratuar uygulamalarında 

sağlanan deneyimler, teorik bilginin uygulamaya aktarılmasının yanında öğrencinin psikomotor 

gelişimini arttırmakta ve mesleki sosyalizasyonunu sağlamaktadır (Alper ve Özdemir 2005; 

Şendir ve Acaroğlu, 2008).  

Günümüzde sağlık bakım sisteminin karmaşık yapısı içinde klinik uygulama alanlarının sınırlı 

olması, eğitim sistemi kaynaklı nedenlerle klinikte daha az zaman geçirmeleri, beceri uygulama 

laboratuvarlarının gerçek hastane ortamını yeterince yansıtmaması ve öğrencilere yeterli el 

becerisi kazandırmak için gerekli malzemelerin eksikliği öğrencilerin teorik olarak bildiklerini 

hasta bakımına yeterli ve etkin bir biçimde aktarmada zorluk yaşayabilmelerine neden 

olabilmektedir  (Karaöz 2003). Bu zorluklar öğrencilerin hem klinik uygulamalarında hem de 

çalışmalarının ilk yıllarında temel mesleki becerilerini yerine getirmede yetersizlik yaşamasına 

neden olurken sağlık bakımında ilk ve en önemli etik öğretilerden olan "önce zarar vermeme" 

ilkesinin de ihlal edilmesine neden olabilmektedir (Boztepe ve Terzioğlu 2013; Edeer ve 

Sarıkaya 2015).  

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı, bu çalışmada, sağlık hizmetlerinde uygulamalı 

derslerin gerçekleştirildiği beceri laboratuvarların altyapılarının güçlendirilmesinin önemi ve bu 

güçlendirme çalışmalarında güncel öğretim yöntemleri ve teknolojinin sağladığı yeni fırsatların 

etkinliğinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Alan yazın bilgileri ışığında mevcut durum 

ortaya konularak yapılabilecek çalışmalarla ilgili kanıtlar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Gelişme 

Laboratuar uygulamaları, sağlık profesyonellerinin yetiştirilmesi için etkili bir pedagojidir 

(Alexander and et al., 2015). Bu laboratuarlar genellikle, güvenilir, kontrollü bir yapıda olan, 

öğrencilerin hastaya zarar verme kaygısı taşımadıkları ve klinik ortamda deneyimlenme olanağı 

sınırlı olan uygulamaların da gerçekleştirilebildiği, geleneksel olarak manken, maket gibi 

araçların kullanılarak demonstrasyon, rol-play gibi öğretim yöntemleri ile öğrenmenin 

gerçekleştiği ortamlardır (Sarmasoğlu, Dinç ve Elçin 2016).  

Günümüzde geleneksel öğretimde psikomotor beceriler, öğrencilere hastane uygulaması 

öncesinde teorik ders olarak anlatılmakta, sonra beceri laboratuvarlarında öğretim 

üye/elemanları tarafından düşük gerçekli maketler kullanılarak uygulatılmaktadır. Daha sonra 

öğrenciler hasta üzerinde uygulamayı öğretim üye/elemanları gözetiminde 

gerçekleştirmektedirler (Akyüz 2011; Aebersold, Voepel-Lewis, Cherara, Weber, Khouri, 

Levine et al. 2018).  

Sağlık hizmetleri gibi teknolojik, bilimsel ve insan kaynakları açısından sürekli gelişen bir 

alanda güvenlik konusunun hem hizmeti verenler hem de hizmeti alanlar açısından sürekli 

gözden geçirilmesi, iyileştirmelerin yapılması bu alandaki kurumların en önemli 

görevlerindendir (Boztepe ve Terzioğlu 2013). Bu nedenle, sağlık bakım profesyonellerinin 

beceri eğitiminde kuramsal bilgi ile klinik uygulama arasındaki boşluğun en aza 

indirgenebileceği yöntemlerin uygulanması gerekmektedir (Alinier ve ark. 2006; Topbaş 2019) 

Türkiye’nin 2007-2013 dönemlerini kapsayan 9. Kalkınma Planında (2006); eğitimde kalitenin 

artırılması için, inovatif eğitim modellerini içeren müfredat programlarının ülke geneline 
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yaygınlaştırılması, ülke gereksinimlerine ve uluslararası standartlara uygun bir yapıda 

öğrencilerin ve sağlık çalışanlarının, mesleki eğitim ve beceri kalitesinin arttırılması gerektiği 

belirtilmiştir (http://www.metu.edu.tr/system/files/kalkinma.pdf. Erişim Tarihi:31.10.2020)  

Eski bir Çin atasözünde belirtildiği gibi; “duyduklarımı unuturum; gördüklerimi hatırlarım; 

yaptıklarımı anlarım” teoride anlatılanların uygulamalar ile becerilere ve davranışlara 

dönüştürülebilmesi ancak göstererek yaptırmak yani simülasyon eğitimleri ile 

gerçekleştirilebilir. (Topbaş 2019). Bu nedenle öğrencilere aktif öğrenme ile bilgi ve becerilerini 

bütünleştirmesine yardımcı olan simülasyonun öğrenme süreci içerisindeki önemi giderek 

artmaktadır (Uzelli ve Akın 2017). Hemşirelik, hekimlik, diş hekimliği, eczacılık ve 

fizyoterapistlik gibi sağlık mesleklerinin eğitiminde simülasyon uygulamalarının kullanımı 

giderek yaygınlaşmaktadır (Göriş, Bilgi ve Bayındır 2014; Sarmasoğlu, Yücel ve Tunçbilek 

2017; Sezer ve Orgun 2017). 

Simülasyon bir ya da bir grup öğrencinin bir manken, oyuncu veya standart hasta ile temsili 

olarak bir hastaya gerçek hasta bakım ortamında sağlık bakım hizmeti sunulmasını amaçlayan 

aktif, güvenli bir öğretim yöntemidir. (Oearmann 2015). 

Simülasyon kullanımının çok çeşitli yararları olmakla birlikte bunları öğrenci, sağlıklı/ hasta 

birey, eğitim ve eğiticiler ile kurum açısından sıralayabilmek mümkündür (Boztepe ve 

Terzioğlu 2013).  

Teorik olarak anlatılması ve kavratılması zor bir konu senaryolaştırılarak; gerçek öğrenme 

şemaları, beceri kazanımları oluşturularak anlatım kolaylığı ve öğrenciye tekrarlayabilir 

öğrenme olanaklarının sunulması sağlanabilir (Edeer 2015). Klinik beceri laboratuarında 

yapılan tekrarlı eğitimler öğrencinin hasta bakımında hata yapmasını engeller. Eğer öğrenci 

simülasyon uygulamaları sırasında hata yaparsa olumsuz yaşanan deneyimlerde gerçek 

hastalarla karşılaşmadan önce kendini geliştirmesine ve ders çıkarmasına yardımcı olur. 

(Topbaş 2019) Simülasyon temelli eğitim ile öğrenciler; hastanın mevcut durumunu yanlış 

anlama veya başarısızlık korkusu olmaksızın, güvenli bir ortamda tam bir bakım uygulama 

yeteneği, teknik beceri, karar verme, değerlendirme, ekip çalışması ve yönetim becerisi 

kazanmaktadır (Karabacak ve Uğur 2019). 

Simülasyon kullanımı ile hasta üzerinde deneyimsiz öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek 

olan eğitim amaçlı uygulamalar engellenmiş olur. Böylece hasta haklarına uygun, hastanın risk 

almadığı bir eğitim ve bakım hizmeti sağlanır. Klinisyenlere hasta güvenliği, hasta merkezli 

yaklaşım ve ahlaki zorunluluk ile ilgili mesajlar da verilmiş olur (Ziv ve ark. 2003). 

Eğitim programının ve mezunlarının niteliği artacak, eğiticiler öğrencilerinin teorik bilgi ve 

becerilerini bir arada değerlendirebileceklerdir. Öğrenci performanslarının (anemnez, iletişimi 

başlatma, uyumlu bir ekip çalışması, farklı girişimsel becerileri, klinik karar verme ve otonomi 

sahibi olma becerileri vb) değerlendirilmesine ve beceri eğitimlerinde standardizasyonun 

sağlanmasına katkı sağlayacaktır (Şendir 2013; Edeer 2015). Eğitim programlarının niteliğinin 

gelişmesinde ve kurumun hizmet niteliğini arttırma yönünde sürekli gelişim çabası içinde 

olduğunu göstererek prestij kazanmasına katkı sağlar. Kurumun etik ilkeleri dikkate alan, 

kaliteyi arttırmayı hedef alan, kaynakların etkin dağıtılmasını sağlayan, sürekli eğitim ve 

gelişimi destekleyen bir yapı içinde olduğunu gösterecektir (Şendir 2013). 

Simülasyon sürecinde, psikomotor beceri öğretiminde kullanılan statik mankenlerden, 

bilgisayar destekli hareket eden mankenlere doğru bir geçiş yapılmıştır (Oermann 2015). 

Öğrenci ne kadar gerçek bir ortamda beceri yeteneğini geliştirirse, klinik ortamda hasta üzerinde 

beceriyi gerçekleştirmesi de o kadar kolay olmaktadır (Zigmont, Kappus and Sudikoff 2011). 
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Sonuç 

Mesleki beceri laboratuarı uygulama eğitimi, öğrencilere işlemlerde ellerini doğru bir şekilde 

kullanmayı öğrenmelerini sağlar ve öğrencilerde yapılan uygulamanın bir standardı olduğu 

fikrinin yerleşmesine yardımcı olur. Öğrenciler kullanacakları malzeme ile tanışırlar ve eğitim 

rehberlerine uygun hareket ettiklerinde hata oranları azalır, böylelikle daha az endişe duyarlar. 

Sonuçta uygulamada bir hata olduğunda zarar görecek olan gerçek bir hasta olmayacağı için 

beceriyi veren eğitici de aynı şekilde daha az endişe duyar (Alper ve Özdemir 2005). Ayrıca, 

hastaya zarar verme korkusu olmaması, uygulamayı tekrar etme olanaklarının olması, öğretim 

elemanı tarafından geri bildirim verilebilmesi nedeniyle öğrenciler açısından güvenli olan 

laboratuar uygulamaları, klinik ortamda öğrenci yeterliliğini arttırmaktadır (Mete ve Uysal 

2009). 

Mesleki beceri laboratuarları öğrencilere, klinik uygulamaya benzer ortamlar sağlayarak 

öğrenciyi kliniğe hazırlamaktadır. Bu nedenle öğrencinin teori ile uygulamayı birleştirebilmesi 

ve klinik ortama iyi hazırlanabilmesi mesleki beceri laboratuarlarının iyi bir şekilde 

yapılandırılmış olması gerekmektedir (Baillie ve Curzio 2009).  

Teorik bilgi ile öğrenilen bakım uygulamalarının, uygulama kısmında gerekli tüm tıbbi 

malzemeler ve aletler ile görsel olarak tamamlanmış eğitimlerin değerlendirilmesi sonucunda 

öğrencilerinin başarılarının yükseleceği, kendine güvenlerinin gelişeceği, hastaya ve hastalığa 

olan bakış açısının olumlu olarak değişeceği ve sağlık sektörü açısından iyi yetiştirilmiş kendine 

güvenen sağlık teknikerlerinin eğitileceği düşünülmektedir.   

Bu sebeple, laboratuar koşulları; bağışlar, BAP desteği ya da diğer resmi kurumlardan alınan alt 

yapıyı geliştirme projeleri ile desteklenmelidir (Topbaş 2019) . 

Tartışmalar  

Beceri laboratuarlarının, insan bedenine çok benzeyen maketlerle çalışmanın öğrenmeyi 

hızlandırdığı, gerçek hasta olmaması nedeniyle daha önce kliniğe çıkmamış öğrenciler için 

güvenli ortamı oluşturduğu ve klinik öncesinde anksiyeteyi azalttığı belirtilmektedir (Mete ve 

Uysal 2009). 

Öğrenciler genel olarak klinik öncesi laboratuar ve sınıfta verilen beceri uygulamalarının 

kendileri için faydalı olduğunu, kendilerini daha yetkin hissetmek için maketlerin daha gelişmiş 

ve tepki veren modelleri ile değiştirilmesinin yararlı olacağını ifade etmişlerdir (Terzioğlu ve 

ark. 2012). 

Hemşirelik öğrencilerinin mesleki beceri laboratuar uygulaması öncesi orta düzeyde, sonrasında 

ise anlamlı şekilde azalan düzeyde kaygı yaşadığı; klinik uygulama öncesi öğrencilere verilen 

mesleki beceri laboratuar eğitiminin kaygı düzeyini azaltmada etkili olduğu bulunmuştur (Süt 

ve Küçükkaya 2020). 

Sarmasoğlu, Dinç ve Elçin (2016), yarı deneysel desenli yaptıkları çalışmalarında kontrol 

grubunda yer alan öğrenciler laboratuar uygulamalarını maketler üzerinde, deney grubu 

öğrencileri ise standart hasta üzerinde/hibrit simülasyon ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonucunda, standart hasta ile gerçekleştiren ilk çalışmada öğrencilerin kendini rahat 

hissetmediği, bununla birlikte standart hasta ile çalışan öğrencilerin klinik eğitimlerinin 

ilgi/merak uyandırmaya, mesleki sorumlulukları öğrenmeye ve klinik öğretime hazırlanmaya 

katkısına ilişkin görüşlerinin maket ile çalışan öğrencilerden daha olumlu olduğu belirlenmiştir 
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Simülasyon eğitiminin etkisinin incelendiği çalışmalarda; öğrencinin kendine olan güveninin, 

bilgisinin, problem çözme becerisinin gelişiminde, eleştirel düşünme ve öz etkililik 

düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu saptanmıştır (Alinier, Hunt, Gordon, 

Harwood 2006; Schoening, Sittner, Todd. 2006; Bornais, Janet, Ryan, El-Masri 2012).  

Simülasyon uygulamaları ile öğrenciler, gerçek uygulama alanları ve kliniklere çıkmadan önce 

gerçeğe uygun senaryolar ile bütünleşmiş klinik ortamı yansıtan laboratuvarlarda mesleki 

yeterliliklere yönelik bilgi, tutum ve davranışları kazanabilmektedirler (Göriş, Bilgi ve Bayındır 

2014; Sarmasoğlu, Yücel ve Tunçbilek 2017; Sezer ve Orgun 2017) 

Bakım gereksinimi duyan hasta ve yaşlı bireylere profesyonel bakım hizmeti sağlanması ve bu 

bakım hizmetinin kalitesinin arttırılması amacı ile ilgili üniversitelerin uygulama 

laboratuvarlarının geliştirilmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Evde hasta bakımı ve yaşlı 

bakım hizmetlerini yürüten sağlık personeli bakım, tedavi ve rehabilitasyonun etkin olmasında 

bireyin mevcut sağlık durumunun iyileştirilmesinde çok etkin bir rol üstlenmektedir. 

Günümüzde uygulanan sağlık bakım uygulamaları kapsamında; sağlık bakım teknikerlerinin 

mesleki gelişimleri açısından tıbbi teknojileri, bakım ve rehabilitasyondaki yeni gelişmeleri 

takip etmeleri adına Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun mesleki beceri 

laboratuvar altyapısını güçlendirmek amacıyla BAP projesi kapsamında aldığı cihazların 

yaşlılarda rehabilitasyon, spor, iş uğraşı gibi uygulama eğitimlerinde kullanılması planlanmıştır.  

Özellikle öğrencilerin, yeti yitimi olan yaşlı veya engelli bireylerin tedavi ve rehabilitasyonunda 

kullanılan cihazları tanımaları, interdisipliner ekip üyeleri tarafından hangi hastalarda nasıl 

kullanıldığı, cihazların günlük bakımının nasıl yapıldığı konusunda bilgi ve beceri kazanmaları 

hedeflenmiştir. 

Evde hasta bakımı ve yaşlı bakımı programı öğrencilerinin hastalara ve yaşlılara profesyonel 

bakım hizmeti vermelerini sağlamak amacıyla proje çerçevesinde yapılacak uygulamalar ile 

öğrencilerimizin daha etkili eğitim ve öğretim almalarını sağlayacağı düşünülmektedir.  

Proje sonucunda, öğrencilerin almış oldukları uygulamalı eğitimler ile kaliteli hizmet sunumu 

sağlayabilecek tecrübeye sahip olacakları, hasta bakımındaki performanslarının artacağı, 

çalışma hayatında özgüven sağlayacağı ve bundan dolayı da yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin 

memnuniyetlerinin artacağı öngörülmektedir.  
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Özet: Mikroorganizmalarda antibiyotiklere karşı direnç gelişimi dünya çapında 

önemi giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. Mikroorganizmalar sıklıkla fajlar, 

transpozonlar, plazmidler gibi aktarılabilir genetik elementlerin invazyonuna 

maruz kalmakta ve direnç genlerinin horizontal olarak transferi sonucunda 

antimikrobiyel direnç kazanmaktadırlar. VRE (Vankomisine Dirençli 

Enterokoklar) bu durum için en iyi örneklerden birini oluşturmaktadır. Günümüzde 

moleküler düzeydeki evrimsel savaşın en serti patojen mikroorganizmalar ile 

konak canlıların bağışıklık sistemi arasında gerçekleşmektedir. Sadece 

omurgalılara özgü olduğunu düşündüğümüz kazanılmış bağışıklık sisteminin son 

yıllarda CRISPR - ilişkili sistem (Clustered Regularly Interspaced Short 

Palindromic Repeats - associated protein) ya da CRISPR-cas sistemi olarak 

adlandırılan sistemin tanımlanmasıyla, adapte olabilen bağışıklık sisteminin 

mikroorganizmalarda da bulunduğu ortaya konmuştur. Bu sistem temel olarak 

konak hücreye invazyona neden olan yabancı genetik elementleri hedef almakta ve 

inaktive etmektedir. CRISPR-cas sisteminin bu özellikleri nedeniyle 

mikroorganizmalarda antimikrobiyel direncin önlenmesinde kullanılabileceği 

öngörülmektedir. Bu derlemede, CRISPR-cas sisteminin enterokoklarda 

vankomisin direncini önlemede kullanıldığı çalışmalar hakkında bilgi verilmiş, bu 

konuda yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: vanA, vanM, E. faecalis, E. faecium, CRISPR1-cas 

 

 

Giriş 

Dünyada artan antibiyotik direnci, antibiyotiklerin yaygın olarak ve çoğu zaman hatalı 

kullanılmaları sonucunda ortaya çıkan, halk sağlığını tehdit eden önemli bir problemdir. CDC 

(Centers for Disease Control and Prevention, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) 

tarafından yayınlanan 2020 yılı verilerine göre, ABD (Amerika Birleşik Devletleri)’de yılda en 

az 2,8 milyon kişi antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalarla infekte olmakta ve en az 35,000 

kişi bu infeksiyonlar sonucu hayatını kaybetmektedir (CDC, 2020). Patojen 

mikroorganizmalarda oluşan antibiyotik direncinin, antibiyotiklerin insan ve hayvan 

infeksiyonlarında başlıca proflaktik veya tedavi amacıyla yaygın olarak kullanılmasından 

kaynaklandığı bildirilmektedir. Bu durum dirençli mikroorganizmaların ve direnç genlerinin 

oluşumuna neden olmaktadır. Mikroorganizmalar sıklıkla fajlar, transpozonlar, plazmidler gibi 

aktarılabilir genetik elementlerin invazyonuna maruz kalmakta ve direnç genlerinin horizontal 

olarak transferi sonucunda antimikrobiyel direnç kazanmaktadırlar (Van den Bogaard ve 

Stobberingh, 2000; Andersson ve Hughes, 2011; Burley ve Sedgley, 2012). 

İnsan ve hayvan gastrointestinal sistemi, antibiyotik direnç genlerinin oluşumu ve yayılımı için 

gerekli birçok faktörün bir arada bulunduğu bir ortamdır. İnsan ve hayvanların intestinal 
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mikrobiyotasının temel bileşenlerinden olan enterokoklar penisilin, ampisilin ve çoğu 

sefolosporin antibiyotiklerine karşı intrinsik dirence sahip olmalarının yanı sıra, virülens ve 

çoklu direnç genlerini hızlı bir şekilde aktarabilme yetenekleri nedeniyle halk sağlığı açısından 

büyük önem taşıyan nozokomiyal patojenler bilinmektedirler. Glikopeptid antibiyotiklerden 

olan vankomisin ve teikoplaninlere dirençli enterokoklar, nozokomiyal infeksiyonlardan izole 

edilmekte ve bu nedenle klinik olarak önem taşımaktadırlar. Bu sınıfa dahil olan antibiyotikler, 

çoklu antibiyotik direncine sahip mikroorganizmalara karşı kullanılmalarının yanısıra ampisilin 

ve penisilin gibi diğer antibiyotiklere karşı alerjik reaksiyonlarda ve aynı zamanda, nozokomiyal 

infeksiyonlarda sıklıkla son tedavi seçeneği olarak kullanıldıkları için klinik olarak büyük 

öneme sahiptirler. Ayrıca vankomisin; kinupristin-dalfopristin, linezolid, daptomisin, tigesiklin 

gibi antibiyotiklere direnç geliştirmeleri sebebiyle de enterokoklar halk sağlığını tehdit eden 

patojenler olarak görülmektedirler. ABD’de 2017 yılında 54,500 VRE infeksiyonunun 

gerçekleştiği ve bu infeksiyonların yaklaşık 5,400 kişinin ölümüne neden olduğu 

belirtilmektedir (Giraffa, 2002; Ahmed ve Baptiste, 2018; CDC, 2019). Sağlıklı insan ve 

hayvanların intestinal mikrobiyotasının temel bileşenlerinden olan enterokoklar, aynı zamanda 

çevre koşullarına dayanıklı olduklarından toprak, su ve bitkilerde de bulunabilmektedir. 

Günümüzde 50’den fazla enterokok türü tanımlanmıştır. E. faecalis ve E. faecium hastane 

kaynaklı ve çoklu antibiyotik dirence sahip insan enterokokal infeksiyonlarından sorumlu 

baskın türler olarak bildirilmektedir. Enterokoklar; endokarditis, bakteriyemi, solunum, üriner 

ve merkezi sinir sistemi infeksiyonlarına neden olan fırsatçı patojenler olarak bilinmektedirler 

(Petsaris vd., 2005; Vankerckhoven vd., 2008; Huddleston, 2014; Ahmed ve Baptiste, 2018). 

Hastanede yatan hastalardaki VRE infeksiyonlarının varlığı, infekte bireyler daha önce 

hastanede yatmadılar ve antibiyotik kullanmadılar ise, VRE’nin gıda yoluyla alındığını 

göstermektedir. VRE’nin gıdalara ulaşması birçok kaynaktan çevresel kontaminasyon yoluyla 

olmaktadır. VRE lağım sularının arıtıldığı makinelerden, çiftlik hayvanlarının dışkılarından, çiğ 

etlerden izole edilmektedir. Bu bilgiler çiftlik hayvanlarında avoparsin veya diğer 

antibiyotiklerin kullanımıyla, insanlarda gıda yoluyla VRE kolonizasyonunun gerçekleştiğini 

doğrulamaktadır (Giraffa, 2002). 

Vankomisin dirençli enterokokların global olarak infeksiyonların nedeni olarak gösterilmesinin 

nedenleri şunlardır: 

i-Kazanılmış vankomisin direnci, hastalıkların tedavisinde kullanılan seçenekleri 

kısıtlamaktadır.  

ii-Enterokoklardan Staphylococcus aureus’a vankomisin direnç geni transferi olduğu 

belirlenmiştir. 

iii-Amerika ve Avrupa’da vankomisin dirençli enterokokların dağılımı farklılık 

göstermektedir. 

iv-Vankomisin direncini önleme ve kontrol stratejileri yetersiz kalmaktadır (Mundy vd., 

2000). 

Glikopeptidlere ve özellikle vankomisine dirençli enterokoklar sağlık açısından tehdit edici 

olmalarının yanı sıra diğer mikroorganizmalara yüksek seviye glikopeptid direncini transfer 

edebilmeleri açısından da önemlidirler. Vankomisin dirençli enterokok (VRE)’larda genotipik 

direnci kodlayan operonlar Tablo 1’de verilmiştir. VanA,-B,-C,-D,-E,-G,-L,-M,-N operonlarının 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

33 
 

vankomisin ve teikoplanine olan dirençleri, çoğunlukla izole edildikleri türler, transfer 

edilebilme durumları ve lokasyonları bakımından farklılıklar göstermektedir (Tablo 1). Çoğu 

VRE infeksiyonundan vanA ve vanB genleri sorumlu tutulmakta, bu genler aynı zamanda 

hayvanlardan ve çevresel kaynaklardan sıklıkla izole edilmektedir. Özellikle enterokoklarda 

görülen vanA ve vanB tipi vankomisin direncinin horizontal olarak transfer edilmesi literatürde 

yaygın olarak yer bulmakta iken, son yıllarda vanM tipi vankomisin direncinin de horizontal 

olarak transfer edilebildiğinin, teikoplanin ve vankomisine yüksek direnç gösterdiğinin 

kanıtlanması dikkat çekmekte, bu durumun halk sağlığı açısından önem arz ettiği 

bildirilmektedir (French, 2010; Xu vd., 2010; Silver, 2011). 
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VanA operonu ile ilişkilendirilen Tn1546 transpozonu, transpozisyona neden olan orf1 ve orf2, 

teikoplanin direncine neden olan vanZ genlerini barındırmaktadır (Hegstad vd., 2010; Ahmed ve 

Baptiste, 2018). VanB direnç genlerinin transferi ise Tn1547, Tn1549, Tn5382 transpozonlarıyla 

ilişkilendirilmektedir (Lopez vd., 2009). VanC operonu, diğer direnç genotiplerinden farklı 

olarak intrinsik direnci kodlayan genlerdir. VanC1, C2, ve C3 genotipleri E. gallinarum, E. 

casseliflavus, E. flavescens türlerinde intrinsik olarak bulunan spesifik direnç genotipleridir 

(Perez Hernandez vd., 2002). VanC4 genotipinin ise vanC2/3 genotipleri ile % 94-96 oranında 

nükleotid benzerliğine sahip olduğu saptanmıştır (Watanabe vd., 2009). VanD genotipi 

enterokok türlerinde seyrek izole edilen bir direnç genotipi olup, E. gallinarum ile 

ilişkilendirilen vanC1 geni tarafından taşınabildiği bildirilmiştir. Gen kümesi regülatörlerinde 

fenotipik direncin açığa çıkmasına neden olan birçok farklı mutasyon kombinasyonu 

gerçekleşmektedir. VanE gen kümesi ise, E. gallinarum’da intrinsik olan bulunan vanC1 ile 

benzerlik göstermektedir. Yapılan çalışmalarla vanE geninin taşınabilirliği saptanamamıştır. 

Yapılan bir çalışmada E. faecalis’ten izole edilen vanE gen kümesindeki integraz geni 

dahilindeki genlerin vanE tipi direnç genlerinin aktarılmasıyla ilişkilendirilebileceği 

bildirilmiştir. VanG genotipik direnci E. faecalis’te vanG1 ve vanG2 olarak iki farklı alt tipi 

olduğu belirlenmiştir. Bu operonun E. faecalis’e ait konjugatif bir plazmid ile transfer 

edilebildiği saptanmıştır (Boyd vd., 2002; Ahmed ve Baptiste, 2018). vanL, vanM ve vanN 

operonlarının saptanmasıyla van operonları gen setlerinde yakın zamanda değişimler meydana 

gelmiştir.  

Jensen (1998) tarafından yapılan çalışmada, kanatlı hayvanlardan ve domuzlardan insan 

izolatlarına Tn1546 transpozonunun horizontal gen transferi ile aktarımının gerçekleşebileceği, 

insanların bu yolla VRE ile infekte olabildiği belirtilmiştir. Yapılan çalışmalarda vanA geninin 

hayvansal kaynaklı enterokok izolatlarından invivo ortamda insan izolatlarına aktarılabildiği 

kanıtlanmıştır (Moubareck vd., 2003; Lester vd., 2006; Dahl vd., 2007; Lester vd., 2010). 

Benzer şekilde, Willems vd. (1999) tarafından yapılan bir çalışmada, insan ve çiftlik hayvanları 

izolatları arasında özdeş Tn1546 tipleri saptanmıştır. Biavasco vd. (2007) tarafından yapılan 

çalışma ise, gıda ve hayvan kaynaklı VRE’ler ile insan kolonizasyonunun mümkün olduğunu 

kanıtlamış, çalışmanın PFGE (Pulsed Field Gel Electrophoresis, Pulsed Field Jel Elektroforezi) 

sonuçlarına göre, farklı konaklarda vanA genine sahip aynı VRE klonlarının varlığı tespit 

edilmiştir. Hastanede yatan bir hastadan ve sağlıklı iki insandan izole edilen VRE izolatlarının 

değerlendirildiği bir çalışmada ise, izolatların tamamının hindi eti kökenli olabileceği 

belirtilmiştir (Agersø vd., 2008). Larsen vd. (2010) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, 

insanlardan izole edilen gentamisin dirençli E. faecalis izolatlarının domuz kökenli olduğu 

tespit edilmiş, Freitas vd. (2011) konu ile ilgili yaptıkları çalışmada E. faecium CC17 ve CC5,                       

E. faecalis CC2 izolatlarının domuzlarda ve insanlarda ortak PFGE profillerine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda da hayvan ve insanlardan izole edilen 

enterokok izolatları arasındaki moleküler yakınlığı tespit etmek amacıyla kullanılan PFGE 

analizi profillerin benzerlik gösterdiği belirlenmiştir (van den Bogaard vd., 1997; Hammerum 

vd.,  2004). Belirtilen çalışmalar, insan ve hayvan izolatları arasında ortak bir vankomisin direnç 

gen havuzunun paylaşıldığını göstermektedir. 

vanM geni genotipik ve fenotipik olarak vanA, vanB ve vanD genleriyle benzerlik göstermekte 

iken, vanL ve vanN genleri ise vanC ile benzer özellikler taşımaktadır. vanL gen kümesi vanE 

ve vanC ligaz genleri ile % 49-51 sekans benzerliği göstermektedir. vanM operonu vankomisin 
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dirençli E. faecium izolatında tanımlanmış ve vanD ile benzer gen benzerliği olduğu, in vitro 

ortamda konjugasyon ile direnç transferi sağladığı saptanmıştır. vanN operonu ise E. faecium 

izolatında tanımlanmış, vanG operonu ile benzer özellikler taşıdığı saptanmıştır. Yalnızca                   

E. faecium izolatlarında transfer edilebilir yapıda olmasıyla ile vanG’den ayrılmıştır. Genel 

olarak, van operonları kromozomal olarak kodlanmakta fakat bazı yeni tanımlanan operonlardan 

vanG ve vanN diğerlerinden farklı olarak sırasıyla yalnızca E. faecalis ve E. faecium 

izolatlarında transfer edilebilir özelliktedirler (Xu vd., 2010; Boyd vd., 2008; Lebreton vd., 

2011). Direnç profilleri ve direncin transfer edilebilme durumları dikkate alındığında özellikle 

vanM dirençli enterokoklar ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Konu 

ile yapılan yapılan son çalışmalarda da belirtildiği gibi özellikle farklı coğrafik bölgelerde 

belirtilen gen özelliklerinin ve etkileşimlerinin, direnç profillerinin belirlenmesi ve 

karşılaştırılmaları bakımından yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Xu vd., 2010; Teo vd., 

2011; Chen vd., 2015). 

Xu vd. (2010), vanM genini ilk olarak tanımladıkları çalışmada, vanM operonunun vanA, vanB 

ve vanD gen kümeleriyle ortak bir orijinden köken aldığı fakat her birinin farklı şekilde 

evrimleştiği belirtilmişlerdir. Çalışmada vanM gen bölgesindeki bir insersiyon sekansının 

IS1216 benzeri element ile özdeş olduğu belirlenmiştir. Benzer bir IS elementi olan 

IS1216V’nin, vanA tipi dirence sahip GRE izolatlarında yaygın olarak bulunduğu, vanA 

plazmidleri ve diğer plazmidler tarafından direnç determinantlarının aktarımında görev aldığı 

bilinmektedir (Heaton vd., 1996; Palepou vd., 1998; Darini vd., 2000). Çalışmada, vanM genini 

taşıyan plazmidlerin donör ve transkonjugat hücrelerde farklı boyutlarda olduğu belirlenmiş, bu 

durumun IS1216 ilişkili transpozisyon olayı ile ilişkilendirilebileceği belirtilmiştir (Jensen vd., 

1998). VanM tipi direnç geniyle ilgili bir diğer ilginç durum ise, vanM direnç genine sahip 

olduğu belirlenen Efm-HS08257 izolatında aynı zamanda vanB tipi fenotip direncinin 

saptanması olmuştur. Yapılan sekans analizi sonuçlarına göre, IS1216 benzeri element ve vanM 

gen kümesinin vanRM bölgesinde 173-baz insersiyonu saptanmıştır. Fenotipik direncin 

değişmesine belirtilen insersiyonun neden olabileceği bildirilmiştir. VanB ve vanM direnç 

genotipleri arasındaki ilişkinin daha net olarak belirlenebilmesi için yeni çalışmalara ihtiyaç 

olduğu belirtilmiştir (Xu vd., 2010). 

Xu vd. (2010) tarafından ilk olarak vanM geninin Şangay’da tanımlanmasının ardından, bu 

şehirde vanM geninin klinik VRE izolatları arasında predominant direnç geni olarak yerini 

koruduğu bildirilmektedir (Chen vd., 2015). VanM geni tanımlanmadan önce yapılan 

çalışmalarda ise vanA direnç genotipinin Asya’da en sıklıkla izole edilen direnç genotipi olduğu 

bildirilmekteydi (Park vd., 2011; Matsushima vd., 2012; Kang vd., 2014). Sonrasında, Teo vd. 

(2011) tarafından Singapur’da vanM tipi direnç genine sahip E. faecium klinik izolatlarının 

saptandığı bildirilmiştir ve bu durum vanM tipi direnç geninin diğer ülkelere yayıldığını kanıtlar 

niteliktedir. Bu zamana kadar VRE izolatlarında vanM tipi direnç geninin bildirilmemesinin 

nedeni, çoğu klinik laboratuvarı ve ticari moleküler saptama kitlerinin genel olarak sadece vanA 

ve vanB genlerini belirler nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır (Malhotra-Kumar vd., 2008; 

Gazin vd., 2012). 

Yapılan bir diğer çalışmada ise vanM tipi direnç genine sahip olan E. faecium izolatları ve vanA 

tipi direnç genine sahip olan izolatlar arasında benzer antimikrobiyal direnç profilleri saptandığı 

belirtilmektedir. Bu çalışmada da vanA ve vanB tipi direnç haricindeki van operonlarıyla ilgili 

epidemiyolojik çalışmaların yetersiz olduğu vurgulanmaktadır. Çalışmada 70 VRE izolatının 45 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

37 
 

(% 64.3)’inin vanM geni, 25 (% 35.7) izolatın ise vanA geni taşıdığı belirlenmiş, vanM ve vanA 

geni haricinde van geni saptanmamıştır. Çalışmada vanM tipi direnç genine sahip VRE 

izolatlarının Şangay’ın merkezindeki 8 farklı hastaneden izole edildiği bildirilmiştir (Chen vd., 

2015). Cuellar-Rodríguez vd. (2007) tarafından Meksika’da yapılan bir çalışmada ise, yüksek 

seviye vankomisin ve teikoplanin direncine sahip bir izolatta vanA ya da vanB direnç genlerinin 

izole edilemediği bildirilmiştir. Bu durum da yaygın olarak kullanılan saptama metodlarında 

vanA ve vanB haricindeki (vanM gibi) genlerin izolasyon çalışmalarının yapılmamasıyla 

açıklanabilmektedir. 

Son yıllarda, CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) - ilişkili 

sistem ya da CRISPR-cas sistemi olarak adlandırılan, adapte olabilen bağışıklık sisteminin 

enterokoklar da dahil omak üzere birçok mikroorganizmada bulunduğu ortaya konmuştur.  Bu 

sistem temel olarak konak hücreye invazyona neden olan yabancı genetik elementleri hedef 

almakta ve inaktive etmektedir. CRISPR-cas sistemine sahip olan hücreler genetik materyallerin 

invazyonuna ve faj, plazmid, transpozon gibi yabancı DNA’ların hücreye alınmasına daha fazla 

direnç göstermektedirler. CRISPR-cas sisteminin bu özellikleri nedeniyle horizontal gen 

transferi için bir engel olarak tanımlanmakta, mikroorganizmalarda antimikrobiyel direncin 

önlenmesinde kullanılabileceği öngörülmektedir (Burley ve Sedgley, 2012; Barchuk, 2015; 

Price, 2018).  

CRISPR sistemi ile ilişkili genler (cas) ilk olarak 2002 yılında tanımlanmış ve CRISPR-cas 

sistemi olarak yeniden adlandırılmıştır. Ardından, 2005 yılında üç farklı araştırmacı grubu 

tarafından CRISPR - spacer (faj veya plasmid infeksiyonu sırasında hücre içine alınan DNA 

bölgeleri) sekansları ile faj ve plasmid sekansları arasındaki bağlantı araştırılmıştır (Haft vd., 

2005). Konuyla ilgili 2007 yılında yapılan bir diğer çalışmada ise CRISPR-cas sisteminin 

bakteriyofaj savunmasını regüle ettiği gösterilmiştir. İlerleyen çalışmalarda ise, 2012 yılında 

CRISPR-cas sisteminin genom tiplendirme çalışmalarında kullanılabileceği belirlenmiştir. 

CRISPR-cas sisteminin bakteriyel virülens, bakteriyel infeksiyon ve konak immun sistem 

üzerinde etkin bir rolü olduğu ilk kez 2013 yılında tespit edilmiş, dünya genelinde yapılan 

çalışmalar bu tarih itibariyle hız kazanmıştır (Louwen vd., 2014). Mikroorganizmalarda Tip I, 

Tip II ve Tip III olmak üzere üç faklı CRISPR-cas sistemi bulunduğu ve her sisteme ait farklı 

alt tipler tanımlandığı bildirilmektedir. Yapılan sınıflandırmaya göre, enterokokların Tip II-A 

CRISPR-cas sistemlerine sahip oldukları belirtilmektedir. İnsan gastrointestinal sistemi orijinli 

enterokok izolatlarında ise 3 farklı Tip II CRISPR-cas (CRISPR1-cas, CRISPR2 ve CRISPR3-

cas) sistemi tanımlanmakta, CRISPR1-cas ve CRISPR3-cas lokusları cas genleri ile 

ilişkilendirilmekte iken, CRISPR2 lokusu ise tekrarlı spacer dizilimine sahip olan bölgeler 

olarak bildirilmekte ve cas genlerini içermediklerinden dolayı inaktif olarak 

değerlendirilmektedirler (Makarova vd., 2011; Bondy-Denomy ve Davidson; 2014; Barchuk, 

2015; Lyons vd., 2015).  

Farklı özellikteki birçok plazmid vasıtasıyla antibiyotik direncinin izolatlar arasında aktarıldığı 

bilinmekle birlikte, enterokoklarda antibiyotik direncindeki artış, fajların ve patojenite 

adalarının kazanımı, CRISPR-cas sistemi lokuslarındaki delesyonlarla ilişkilendirilmiştir. 

Enterococcus spp. izolatlarında CRISPR-cas sistemlerinin araştırıldığı çalışmalarda, CRISPR1-

cas, CRISPR2 ve CRISPR3-cas lokuslarının enterokok izolatlarında farklı sıklıkta bulunduğu 

bildirilmektedir. Katyal vd., (2013) yaptıkları çalışmada 195 fekal kökenli Enterococcus spp. 

izolatı CRISPR-cas sistemleri yönünden incelenmiş, E. faecalis ve E. hirae izolatlarında 
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sırasıyla %52 ve %42’sinde CRISPR-cas lokuslarının saptandığı bildirilmiştir. Çalışmada 

izolatların %8’inin yalnızca CRISPR1-cas, %32’sinin yalnızca CRISPR2, %38’inin ise 

CRISPR1-cas ve CRISPR2 lokuslarının her ikisine birden sahip olduğu belirtilirken, hiçbir 

izolattan CRISPR3-cas lokusu saptanmadığı bildirilmiştir. CRISPR2 lokusu prevalansının E. 

faecalis izolatlarında (%95)                    E. hirae izolatlarına (%49) oranla daha yüksek olduğu 

belirtilmektedir. Bourgogne vd., (2008), E. faecalis OG1RF izolatları üzerinde yaptıkları 

çalışmada yalnızca CRISPR1-cas ve CRISPR2 lokuslarının saptandığını, izolatların CRISPR3-

cas lokusu yönünden negatif olduğunu bildirilmişlerdir. Benzer olarak Horvath vd., (2009) 

yaptıkları çalışmada, enterokok izolatlarının yalnızca CRISPR2 lokusuna sahip olduğunu, 

CRISPR-cas sistemi savunması için gerekli olan cas genlerini barındırmadığını belirtmiştir. 

Palmer ve Gilmore (2010) yaptıkları çalışmada                      E. faecalis izolatlarının %33’ünün 

CRISPR1-cas ve CRISPR3-cas lokuslarından en az birine sahip olduğu, çoklu antibiyotik 

direncine sahip E. faecalis izolatlarının ikisi haricinde tamamının CRISPR-cas sistemine sahip 

olmadığı bildirilmiştir. Kanada’da yapılan bir diğer çalışmada ise ampisilin direnci pozitif olan 

E. faecium izolatlarda tüm CRISPR sekanslarının negatif olduğu belirtilmiştir. Elde edilen 

veriler ışığında çalışmada, enterokok izolatlarında CRISPR-cas lokuslarının varlığı ile 

kazanılmış antibiyotik direnci arasında oldukça anlamlı negatif bir korelasyon bulunduğu, 

antibiyotik dirençli izolatların bu şekilde diğer izolatlardan ayırt edilebildiği bildirilmiştir 

(Palmer ve Gilmore, 2010; van Schaik vd., 2010; Tremblay vd., 2013). 

Birçok mikroorganizmada CRISPR-cas sistemlerinin antibiyotik dirençli plazmidlerin 

transferini önlediği bildirilmiştir. Diğer yandan, DNA'nın horizontal gen transferi ile diğer 

mikroorganizmlara geçişi, MDR E. faecalis'in ortaya çıkmasında en önemli faktörlerden biri 

olarak bildirilmektedir (Palmer ve Gilmore, 2010; Hullahalli vd., 2017). E. faecalis suşlarının, 

horizontal gen transferi yoluyla antibiyotik direnci içeren yeni genetik özellikler kazandığı 

belirlenmiştir.  

E. faecalis'te yaygın olarak horizontal gen transferi için konak spesifik özelliği bulunan 

feromona cevap veren plazmidler (PRP) aracılık etmektedir (Price, 2018). Price (2018) 

tarafından yapılan çalışmada, mikroorganizmalarda in vitro koşulların (planktonik ve biyofilm), 

PRP (pheromone-responsive plasmids) ile kodlanmış bakteriyosin üretiminin ve in vivo fare 

gastrointestinal kolonizasyonunun CRISPR-cas etkinliği üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 

Bakteriyosin üretiminin, PRP transfer verimliliğini ve CRISPR-cas etkinliğini in vitro 

koşullarda önemli ölçüde etkilediğini ancak in vivo koşullarda etkilemediği sonucuna 

varılmıştır. CRISPR-cas 'ın farelerin % 85'inde PRP alımını önlediği belirlenmiş, bu etki in 

vitro etkinin oldukça üzerinde bir sonuçtur. Çalışmadan elde edilen veriler, E. faecalis'deki 

CRISPR-cas'ın in vitro ve in vivo aktivitelerinin farklı şekilde regüle edildiğini göstermektedir. 

Bu sonuçlar, E. faecalis'deki CRISPR-cas sisteminin, antibiyotik dirençli plazmidlere karşı 

güçlü in vivo savunma sağladığını göstermektedir. Çalışma sonuçları CRISPR-cas 'in, 

gastrointestinal sistemde antibiyotik direnç genlerinin yayılması üzerinde derin bir etkisi 

olduğunu kanıtlar niteliktedir. E. faecalis'in CRISPR-cas genom savunma sisteminin, murin 

gastrointestinal kanalında horizontal olarak transfer edilen bir antibiyotik direnç kazanımını 

bloke ettiği gösterilmiştir (Price, 2018). 

CRISPR-cas sistemlerinin ve antibiyotik direnci sağlayan mobil elementlerin varlığı arasındaki 

korelasyon, bir metisilin dirençli Staphylococus aureus (MRSA) ST779 izolatında da 

tanımlanmıştır. Bu izolatın metisilin direnci de içine alan bir compozit adası (composite island - 
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CI) elementine sahip olduğu ve bu elementin genom ile bütünleştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu 

izolatın tip II-C CRISPR-cas sistemine sahip olduğu da belirlenmiştir (Kinnevey vd., 2013). 

Çalışmadan izole edilen tip II-C CRISPR-cas sistemi ve direnç genlerinin koagulaz negatif                 

S. aureus’lardan köken aldığı bildirilmiştir. CRISPR-cas sistemleri bulunan ve bulunmayan 

koagulaz negatif S. aureus’lar arasında antibiyotik direnç ve virulens genlerinin horizontal 

olarak transferi bakımından önemli bir farklılık bulunduğu belirtilmektedir (Kinnevey vd., 

2013; Otto, 2013). Konu ile ilgili bir başka çalışmada ise Enterohemorajik E. coli (EHEC) 

izolatlarında I-E/I-F tipi CRISPR polimorfizminin stx ve eae virulens genleriyle ilişkili olduğu 

belirlenmiştir (Delannoy vd., 2012). Amerika’da yapılan bir diğer çalışmada insan ağız 

mukozasından izole edilen E. faecalis izolatına hastane kaynaklı V583 izolatının DNA’sının 

transferinin gerçekleştiği belirlenmiş ve bu izolatta CRISPR-cas lokusu tanımlanmıştır. Ancak 

çalışmada CRISPR-cas lokusu saptanamayan enterokok izolatlarının çoklu antibiyotik dirence 

sahip oldukları belirtilmiştir (Palmer ve Gilmore, 2010). 

Diğer yandan, mikroorganizmaların yeni ortamlara uyum sağlama kapasiteleri infeksiyon 

oluşturma kapasiteleri açısından oldukça önem taşımaktadır. Organizmada mikroorganizmaların 

infeksiyonlara neden olmak için asit ortamlara adapte olmaları gerekmektedir (Belli and 

Marquis, 1991). Mide öz sıvısının enterik patojenlere karşı birinci savunma hattı olarak önemi 

iyi bilinmektedir. İnsanlarda infeksiyonlara neden olmak için istilacı bir mikroorganizmanın, 

mide içindeki asidik ortamda bağırsaklara ulaşmadan önce hayatta kalması gerekmektedir (Yuk 

ve Marshall, 2004). Enterokokların optimum olarak 4,6-9,6 pH aralığında üreyebildikleri, safra 

tuzları varlığında (max. % 40) eskülini hidrolize edebildikleri bilinmekte fakat gıdalar ile 

alındığında mide asidi bariyerinden geçip infeksiyonlara neden olup olmadıkları hakkında 

yeterli veri bulunmamaktadır (Teixeira ve Merquior, 2013; Fisher ve Philips, 2009).  

CRISPR-cas sisteminin enterokoklardaki durumunu inceleyen çalışmalar incelendiğinde 

genellikle hastane kaynaklı, insan oral mukozası kaynaklı izolatlarda çalışmalar yapıldığı 

görülmektedir. Gıda değeri olan hayvan kaynaklı enterokok izolatları ile bu alanda yapılan 

çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu göze çarpmakta, literatür bazında eksiklik olduğu 

gözlemlenmektedir. 
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Abstract: Neospora caninum is a heteroxenous parasite and its definitive host is 

dog while primarily cattles, sheep, goats, horses and deers are known as the 

intermediate hosts. It is one of the most important infectious agents leading to 

cattle abortions worldwide. Paralysis starts in the back legs and develops to 

progressive paralysis in dogs. Developmental cycle involves three separate 

infective stages. These are trophozoites, oocysts and tissue cysts while cattles carry 

intracellular trophozoites and tissue cysts. In the cattles, the tissue cysts of the 

parasites are usually found in the central nervous system, particularly in the brain. 

However, it has been reported that these cysts are also detected in the muscle 

tissues. For this purpose, it was planned to investigate the presence of tissue cysts 

of N. caninum in the bovine minced meat (skeletal muscles) sold in the various 

market and butcheries in Van Province by performing PCR method. Totally 50 

samples were analyzed. DNA extraction procedure was performed using DNA 

extraction kit in the pieces of minced meat that were applied tissue protocol of the 

manufacturer following implementation of melting and splitting method. The 

obtained DNA extracts obtained were analyzed by PCR method a 337bp sequence 

of Nc5 region was amplified regarding presence of N. caninum. The DNA of 

Neosprora caninum was detected according to the result of PCR assay in none of 

the analyzed 50 different samples of bovine minced meat. A very limited data on 

the distribution of Neosprora caninum in the different tissues of the adult cattles in 

the light of the literature reviews in our country and worldwide. Although, no 

positive sample was encountered in both studies, the obtained data will doubtlessly 

provide important contribution to the epidemiological data of our country. On the 

other hand, we conclude that more comprehensive investigations involving 

concomitant conduction of molecular and experimental studies on that which 

tissues and organs of the cattles may be infected.  
 

Key words: Bovine minced meat, Neospora caninum, PCR. 
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Özet: Neospora caninum heteroksen bir parazit olup gelişmesinde son konağın 

köpek, ara konakların ise başta sığır olmak üzere koyun, keçi, at ve geyikler 

oldukları bildirilmektedir. N. caninum dünyanın birçok bölgesinde sığır 

abortlarının önemli bir nedeni olarak gösterilmektir. Köpeklerde ise arka 

ayaklardan başlayan felç daha sonra progresif paralize dönüşmektedir. Gelişme 

siklusu üç ayrı enfektif safhayı içermektedir. Bunlar trofozoitler, ookistler ve doku 

kistleri olup, sığırlarda trofozoitler ve doku kistleri hücre içi olarak bulunmaktadır. 

Sığırlarda parazitin doku kistleri genellikle merkezi sinir sisteminde özellikle 

beyinde bulunmaktadır. Ancak bu kistlere kas dokularında da rastlanıldığı ileri 

sürülmüştür. Bu amaçla Van ilinde çeşitli market ve kasaplarda satılan sığır 

kıymalarında (iskelet kaslarında) N. caninum doku kistlerinin varlığının PCR 

metodu ile aranması planlanmıştır. Toplam 50 adet örnek üzerinde çalışılmıştır. 

Eritme ve parçalama yöntemi uygulanan kıymalara üreticinin doku protokolü 

uygulanarak ticari bir DNA ekstraksiyon kiti ile DNA ekstraksiyonu yapılmıştır. 

Elde edilen DNA’lar, N. caninum’un varlığı yönünden 337 bp’lik Nc5 bölgesinin 

amplifiye edildiği PCR yöntemi ile araştırılmıştır. PCR sonuçlarına göre muayene 

edilen 50 sığır kıymasının hiçbirinde Neosprora caninum DNA’sına 

rastlanmamıştır. Dünyada ve ülkemizde literatür taraması yapıldığında erişkin 

sığırların farklı dokularında N. caninum’un dağılımı hakkında az sayıda bilgi 

bulunmaktadır. Her ne kadar çalışmada pozitif örnek bulunamasa da elde edilen 

verilerin ülkemiz parazit epidemiyolojisine önemli katkılar sağlayacağı 

kuşkusuzdur. Bununla birlikte sığırların hangi organ ve dokularının enfeksiyona 

neden olabileceği konusunda; moleküler ve deneysel çalışmaların birlikte 

yürütüldüğü daha kapsamlı araştırmaların yapılmasının gerektiği 

düşünülmektedir.  
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Giriş: Sağlık hizmetleri geliştikçe ve hastalar haklarını öğrendikçe sağlık hizmeti 

sunumunda çeşitlilik ve kalite unsuru giderek öne çıkmaktadır. Öne çıkan konulardan en 

önemlisi de hasta güvenliğidir. Hasta güvenliğinin sağlanmasında ve sağlık hizmeti 

sunumunun her aşamasında tıbbi hataların önlenmesi temel uygulamalar arasında yer 

almaktadır. Hataların ciddi zararlı etkiler oluşturulmadan önlenmesi, bildirim 

sistemlerinin kullanımı ile hataların belirlenip, tekrarlarının önlenmesi ve çözüm yollarının 

belirlenmesiyle mümkün olabilir. Buna ek olarak tıbbi hatalara karşı olumlu tutum 

sergilenmesi, tıbbi hata bildirimini direkt olarak etkileyecektir.   

Amaç: Bu araştırma, yakın zamanda meslek üyesi olacak olan hemşirelik son sınıf 

öğrencilerinin tıbbi hatalara yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik tipte olan bu araştırmanın evrenini bir üniversitenin 

hemşirelik bölümü son sınıf öğrencileri (N=156) oluşturmuş; en az örnek büyüklüğü ise 

0.33 etki büyüklüğü, %95 güven düzeyi, %95 güç ve %5 hata payı ile 99 kişi olarak 

hesaplanmış, 104 öğrenci örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilerin tıbbi hatalara yönelik 

tutumu “Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Elde edilen puan 1-5 

arasında değerlendirilir. Bununla birlikte ölçekten ortalama 3’ün altında puan alanların 

tıbbi hata tutumları olumsuz, 3 ve üzeri puan alanların tıbbi hata tutumları olumlu olarak 

yorumlanmaktadır. Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği puan ortalaması ile ölçeğin alt 

boyutlarına ait  (tıbbi hata algısı, tıbbi hata yaklaşımı, tıbbi hata nedenleri) puan 

ortalamaları araştırmanın bağımlı değişkenlerini oluştururken yaş, cinsiyet, akademik 

başarı durumu, klinik uygulamalarda tıbbi hataya rastlama durumu ile hasta güvenliği 

dersi alma durumu bağımsız değişkenlerini oluşturmaktadır. Veri yüz yüze anket yoluyla 

toplanmaya başlamış, COVİD-19 nedeniyle büyük çoğunluğu online olarak toplanmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrenciler 21-26 yaş aralığında ve yaş ortalaması 

22.32±0.92, %84.6’sı kadın, genel not ortalaması 2.75±0.25 olup %52.9’u hasta güvenliği 

dersi almış, %72.1’i ise klinik uygulamalarda tıbbi hataya rastladığını ifade etmiştir. 

Öğrencilerin Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 3.71±0.33; tıbbi hata 

algısı alt alan puan ortalaması 2.85±0.59, tıbbi hata yaklaşımı alt alan puan ortalaması 

4.08±0.48, tıbbi hata nedenleri alt alan puan ortalaması 3.58±0.43 olarak saptanmıştır. 

Ölçek toplam puanı ve alt alanlardan alınan puan ortalamaları cinsiyete göre anlamlı 

olarak farklı bulunmamıştır (p>0.05). Genel not ortalaması üç ve üzeri olan öğrencilerin 

ölçek toplam puan ortalaması ile tıbbi hataya yaklaşım alt alan puan ortalaması GNO’su 

üçün altında olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Hasta 

güvenliği dersi alan öğrencilerin tıbbi hataya yaklaşım ve nedenleri alt alanlarından 

aldıkları puan ortalamaları, hasta güvenliği dersi almayanlara göre anlamlı olarak daha 

yüksek bulunmuştur (p<0.05). Klinik uygulamalarda tıbbi hataya rastlama durumu 

ölçekten alınan puan ortalamalarını anlamlı olarak etkilememiştir (p>0.05).  

Sonuç: Öğrencilerin tıbbi hataya yönelik tutumlarının olumlu, tıbbi hata algılarının 

olumsuz olduğu söylenebilir. Bununla birlikte araştırma bulguları genel not ortalamasının 

ve hasta güvenliği dersi alma durumunun önemini bir kez daha göstermiştir. Hasta 

güvenliğini iyileştirebilmenin önemli bir yolu tıbbi hataya yönelik algı ve tutumu olumlu 

yönde değiştirebilmektir.  
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Özet:  
       Hasta;Ş.S.52 yaş,kadın. 6 yıl önce sağ üst ekstremitede titreme şikayetiyle 

nöroloji polikliniğine başvuran hastanın nörolojik muayenesinde istirahat tremoru, 

aksiyonel ve postural tremor saptandı. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. 

Kontrastlı kranial MRI da: bilateral sentrum semiovalede yamasal tarzda kontrast 

tutulumu izlenmeyen lezyonlar görülmesi üzerine MS? Vaskülitik Hastalık?İskemik 

Gliotik Lezyonlar?olarak değerlendirildi. Bos incelemeleri normal sınırlarda gelen 

hastanın Oligoklonal Bant ve IGG Indeksi normal saptandı. Vaskülit ve Enfeksiyon 

Paneli normal sınırlarda geldi. Kontrollerinde şikayetlerinin ilerlediği, sağ vücut 

yarısında yürüyüşte yavaşlama, bradikinezi, rigidite  saptanan hastaya dopamin 

agonisti ve propranolol başlandı. Tedaviden kısmen fayda gördü. Hastanın ENA 

profili,Lupus testleri ve antikardiyolipin antikorları negatif geldi. Genetik 

trombofili paneli:FVLeiden heterozigot, PAI1 heterozigot, ACE homozigot olarak 

geldi. 

     Kliniğinde kronik progresyon izlenen hastanın 2017 yılında şikayetlerine 

başağrısı ve unutkanlık eklendi.Yapılan MMSE:(2017):28.Kontrol Kranial MRI: 

lezyon dağılımının Cadasil ya da  Carasil ile uyumlu olabileceği; ancak temporal 

lob anteriorunda tutulum olmaması ve lezyonların belirgin konfluens göstermemesi 

sebebi ile ön planda düşünülmediği raporlanmış.Öncelikle küçük damar hastalığı 

lehine değerlendirilmiştir. 

     Hastaya Cadasil ön tanısı ile yapılan tetkiklerinde: Cadasil ( NOTCH3 exon 

p.Asp1443A1a(c4328>C) heterozigot olarak raporlanmıştır. 

    Hastanın 2020 yılında çekilen kontrol kranial MRG de önceki bulgulara ek 

olarak bilateral dentat nucleus, nucleus ruber ve substantia nigrada simetrik 

paramanyetik madde birikimi izlendiği  raporlanmış. 

    CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts 

and leukoencephalopathy) klasik şekliyle  tekrarlayıcı iskemik ataklar, migrenöz 

baş ağrıları, psödo bulber palsi, epileptik nöbetler ve demans gibi klinik tablolara 

yol açan sistemik bir vaskülopatidir. On dokuzuncu kromozomda notch3 geni ile 

ilgili mutasyonlar hastalıktan sorumludur. Ekstrapiramidal prezentasyon ve bu 

hastada görüldüğü gibi parkinsonyen tarzda asimetrik tutulum Cadasil için çok 

nadir bir klinik prezentasyondur. NOTCH3 exon mutasyonları genin  farklı 

bölgelerinde olabilmektedir. Bu da kliniğe farklı şekillerde yansımaktadır. 
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Özet: Periferik sinir yaralanması dünyada yaklaşık olarak bir milyondan fazla 

kişiyi etkileyen büyük bir sağlık problemidir. Bazı sinir yaralanmalarında 

kendiliğinden iyileşme görülebilirken, bazı vakalarda nöropatik ağrıyı veya nöral 

kaybı engellemek için cerrahi müdahale gerekmektedir. Günümüzde mikrocerrahi 

uygulamalarının yaygınlaşması, histolojik ve immünohistokimyasal yöntemlerin 

gelişmesi yaralanma sonrasında, sinir onarımının başarısını büyük oranda 

arttırmıştır. Periferik sinir yaralanmalarının tedavisinde bugüne kadar, 

anastomoz, sinir graftları, nonnöral doku graftları, kombine graftlar, sinir 

konduitleri ve sentetik tüpler gibi pek çok yöntem uygulanmış ve bunların sinir 

iyileşmesine olan muhtemel etkileri geniş olarak rapor edilmiştir. Sinir 

rejenerasyonunun arttırılmasında, başlıca nörotropik faktörler, steroidler, 

hormonlar, çeşitli kimyasal maddeler ve düşük frekanslı manyetik alan 

uygulamalarının etkinliği yapılan çalışmalarda rapor edilmiştir. Bununla beraber 

literatürde periferik sinir yaralanmalarında, bir antioksidan olan α-Lipoik asit (α-

LA)’in  etkilerinin araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sunulan çalışmada, 

deneysel periferik sinir yaralanmasında, α-LA uygulamasının sinir iyileşmesi 

üzerine etkilerinin, histomorfometrik, elektron mikroskobik, immünohistokimyasal 

ve moleküler biyolojik yöntemlerle araştırılması amaçlanmıştır.  

Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi tarafından desteklenen bu 

projede (Proje kodu: TSA-2018-11281), periferik sinir dokularında IL-6 ve TNF-α 

gibi sitokinlerin düzeyleri immünohistokimyasal yöntemlerle; Schwann hücre 

rejenerasyon markırı olan GAP43 ekspresyonu ve miyelinizasyonu değerlendirmek 

için ise Krox20 ekspresyonları RT-PCR ile araştırılmıştır. 

Elektron mikroskobik incelemelerde, deney grubunda sinir liflerinde önemli 

dejeneratif değişikliklerin meydana geldiği görüldü. Gliya hücrelerinde çekirdekte 

heterokromatin artışı ve sitoplazmada organel harabiyetinin meydana geldiği 

dikkat çekti. Tedavi grubundada ise sinir liflerinin çoğunluğunda miyelin kılıf ile 

aksoplazmadaki mitokondriyon, nörotübül ve nörofilamanların normal yapılarını 

korudukları dikkati çekti. Schwann hücrelerinin normal yapılarını koruduğu 

görüldü. Tedavi grubunda, deney grubu ile karşılaştırıldığında miyelinli akson 

sayısının,  önemli ölçüde arttığı gözlendi. Deney grubunda enflamatuvar 

moleküller olan IL-6 ve TNF-α  seviyesinin arttığı; tedavi ile birlikte bu seviyelerin 

azaldığı dikkat çekmiştir. Periferik sinir hasarından sonra GAP43 ve Krox20 

ekspresyonu downregüle olurken, tedavi ile birlikte hasar onarımının göstergesi 

olarak bu moleküllerin ekspresyonunda artış gözlenmiştir. 

Bütün bulgular birlikte değerlendirildiğinde, deneysel periferik sinir hasarında α-

LA tedavisinin histopatolojik ve moleküler düzeyde nöroprotektif etkilerinin 

olduğu, enflamasyonu baskıladığı bulunmuştur. 
 

Anahtar Kelimeler: alfa-lipoik asit, Gap43, Krox20, periferik sinir yaralanması. 
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Abstract: Neosporosis is primarily accepted as a cattle disease and responsible for 

huge economic losses in the cattle livestocks. It is one of the most important 

infectious agents leading to cattle abortions worldwide. The infected dogs are 

usually asymptomatic. The cattles usually become infected by ingestion of water 

and foods contaminated by faeces of dogs including Neospora caninum oocysts. 

Neospora caninum oocysts morphologically resemble Hammondia heydorni 

oocysts found in the faeces of dogs and can not be differentiated by microscopic 

examination. Molecular assays were needed for definitive identification of 

presence of Neospora caninum oocysts in the dogs. The present study has been 

conducted on the faeces of totally 48 stray dogs from the various points of Van 

between 2015-2016. The faeces samples brought to laboratory were 

microscopically analyzed regarding N. caninum/H. heydorni-like oocysts. Genomic 

DNA extracts obtained from the faeces samples were analyzed by PCR method a 

337bp sequence of Nc5 region was amplified regarding presence of N. caninum. 

Neither oocyst nor DNA of N. caninum was detected was detected in the feces of 48 

dogs analyzed according to the results of both microscopic and molecular 

procedures. As a consequence, it is concluded that investigation of neosporosis 

that concerns health of cattles and dogs performing specific assays in the dogs 

living in Van Province will provide epidemiological contribution to the data on 

spread of the disease throughout Turkey. Although, we did not identify the 

presence of the infection in our study, we should always bear in mind that dogs are 

the potential risk factors that transmit the infection in the environment by excreting 

oocysts.  
 

Key words: Dog, Neospora caninum, PCR. 
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Özet: Neosporosis, öncelikle bir sığır hastalığı olarak kabul edilir ve sığır 

çiftliklerinde büyük ekonomik kayıplardan sorumludur. Dünya çapında büyükbaş 

hayvan abortlarına katkıda bulunan önemli etkenlerden biridir. Enfekte köpekler 

genellikle asemptomatiktir. Sığırlar enfeksiyonu genellikle Neospora caninum 

ookistleri içeren köpek dışkıları ile kontamine su ve gıdalar ile alır. Neospora 

caninum ookistleri morfolojik olarak köpek dışkısında bulunan Hammondia 

heydorni ookistlerine benzemekte ve mikroskobik muayenede ayrımları 

yapılamamaktadır. Köpeklerde N. caninum ookistlerinin varlığını kesin 

tanımlamak için moleküler çalışmalara gereksinim duyulmuştur. Bu çalışma, 2015-

2016 yılları arasında, Van’ın farklı noktalarından toplanan toplam 48 adet sokak 

köpeği dışkısı üzerinde yürütülmüştür. Laboratuvara getirilen dışkı örnekleri N. 

caninum /H. heydorni benzeri ookist yönünden mikroskobik olarak incelenmiştir. 

Dışkı örneklerinden elde edilen genomik DNA ekstraktları N. caninum’un varlığı 

yönünden 337 bp’lik Nc5 bölgesinin amplifiye edildiği PCR yöntemi ile 

araştırılmıştır. Hem mikroskobik hem de moleküler sonuçlarına göre muayene 

edilen 48 köpek dışkısının hiçbirinde N. caninum ookisti ve DNA’sına 

rastlanmamıştır. Sonuç olarak, sığır ve köpek sağlığını ilgilendiren neosporosisin 

Van ilindeki köpeklerde araştırılmasının, hastalığın Türkiye genelinde yayılışı 

konusundaki verilere epidemiyolojik anlamda katkı sağladığı düşünülmektedir. Her 

ne kadar çalışmamızda enfeksiyonun varlığını belirleyemesek de köpeklerin her 

zaman ookist çıkararak enfeksiyonu çevreye yayan potansiyel bir risk faktörü 

olduklarını göz ardı etmemeliyiz.  
 

Anahtar Kelimeler: Köpek, Neospora caninum, PCR. 
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Özet:Bu çalışmada, fermente sucuk üretiminde, kefir kültürünün ve çeşitli oranlarda 

klasik sucuk kültürüyle kombinasyonun starter kültür olarak kullanılmasının 

mikrobiyolojik kalitesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, standart sucuk 

hamuru (çekilmiş et, yağ ve baharat karışımı) hazırlandıktan sonra 10’ar kg’lik 5 

gruba ayrılmıştır. Bu gruplar; A (kültürsüz, kontrol), B (10
9
 kob/ml’lik kefir kültürü 

stok solüsyonundan 100 ml), C (10
9
 kob/ml’lik sucuk kültürü stok solüsyonundan 100 

ml), D (Kefir kültürü stok solüsyonundan 10 ml + sucuk kültürü stok solüsyonundan 

90 ml) ve E grubu (Kefir kültürü stok solüsyonundan 90 ml + sucuk kültürü stok 

solüsyonundan 10 ml) şeklinde kodlanmıştır. Gruplara belirlendiği şekilde starter 

kültür ilavesi yapıldıktan sonra, klasik şekilde doğal bağırsak kılıflarına 

doldurulmuştur. 0. günden başlamak üzere, 6 günlük olgunlaştırma ve 30 günlük +4˚ 

C’de muhafaza süresi boyunca, belli günlerde mikrobiyolojik (toplam aerob psikrofil 

bakteri, koliform ve Escherichia coli, sülfit indirgeyen anaerob bakteri, laktik asit 

bakterileri, Staphylococcus aureus, küf-maya sayımı), fiziko-kimyasal (pH, su 

aktivitesi) ve duyusal analizler uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, fiziko-

kimyasal analizlerden pH sonuçları, tüm grupların hamurlarında 5,80 civarında tespit 

edilirken, olgunlaşma dönemi boyunca pH düşmüş ve muhafaza sırasında gruplara 

göre değişen günlerde yükselmeye başlamıştır. Muhafazanın son gününde A grubu 

5,55 ve diğer gruplar ise 5,18-5,26 arasında pH değerine sahip olmuştur. Deneysel 

sucuk gruplarının hamurlarında 0,97 civarında olan su aktivitesi değeri bütün 

gruplarda olgunlaştırma ve muhafaza dönemi boyunca düşüş göstermiş, 30. günün 

sonunda A grubunda 0,86 ve diğer gruplarda 0,85 civarında su aktivitesi değeri tespit 

edilmiştir. Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre, Staphylococcus  aureus, 

Escherichia  coli, sülfit indirgeyen anaerob bakteri  ve koliform bakteriler gibi ürün 

hijyeni ve halk sağlığı açısından risk taşıyan bakterilerin kefirle üretilen sucuk 

gruplarında diğer gruplara kıyasla muhafazanın daha erken dönemlerinde inhibe 

olduğu tespit edilmiştir. Muhafazanın son gününde A, B, C, D ve E gruplarında küf-

maya sayıları 5,30 ile 7,84 log10 kob/g arasında değişmiştir. Kefir kültürü ile üretilen 

fermente sucuklar, duyusal özellikler bakımından da panelistlerden beğeni 

toplamıştır. Sonuç olarak fermente sucuklara kefir kültürü ilavesi mikrobiyolojik 

kaliteyi olumlu yönde etkilerken tat ve aroma bakımından da kabul edilebilir düzeyde 

olduğu tespit edilmiştir. Kefir kültürü katkılı gruplarda halk sağlığı açısından risk 

oluşturan bakterilerin muhafazanın erken döneminde ortadan kalkmış olması, yeme-

içme kültürümüzde önemli bir yeri olan fermente sucuğu daha güvenli bir ürün haline 

getirmektedir. Ayrıca probiyotik karakterli kefir kültürü, sucuğa fonksiyonel gıda 

özelliği katmaktadır.  

Anahtar kelimeler: Kefir kültürü, fermente sucuk, starter kültür, fermantasyon, 

fonksiyonel gıda 
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GİRİŞ 

Beslenmemizde büyük önem taşıyan etlerin her zaman ve her yerde taze et olarak 

bulundurulmasının çaresizliği karşısında bu besin maddesinin kolay saklanabilirliği üzerinde 

çalışılmış ve buradan et ürünleri ve çeşitleri ortaya çıkmıştır (Öztan, 1999; Cavalheiro ve ark., 

2015). Et ürünleri teknolojisi içinde fermantasyon, gıdaların uzun süreli bozulmadan 

muhafazasını sağlayan en eski yöntemlerden biridir ve et teknolojisinde de fermantasyon işlemi 

sayesinde etin raf ömrünün uzatılmasının yanı sıra yüksek kaliteli ve standart üretim sağlanmış 

olur (Campbell-Plat, 1995). Yirminci yüzyılın ortalarına kadar geleneksel yöntemlerle 

gerçekleştirilen et fermantasyonu 1950’li yıllarda yeni bir boyut kazanmıştır. Fermente sucuk 

üretiminde farklı kültür kombinasyonlarını kullanımı birçok araştırmaya konu olmuş ve bu 

çalışmaların ışığı altında kültür kullanımın avantajları ortaya konmuştur (Incze, 1998). 

Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde fermente sucuk üretimi et sanayiinde önemli bir yere 

sahiptir (Dinçer ve ark., 1995; Çon ve Gökalp, 2000; Doğu ve ark., 2002). Fermente sucuklarda 

arzu edilen kalite kriterlerinin oluşabilmesi için olgunlaşmada rol oynayan bakteri gruplarının, 

sucuk hamuru içinde belli bir düzeyde bulunması gerekmektedir (Vignolo, 1988). İstenen renk 

değişimini sağlamak, arzu edilen aromayı ve kıvamı kazandırmak, karbonhidratları parçalayarak 

laktik asit oluşumu ve dolayısıyla pH seviyesini düşürmek, sucuğu bozan ve arzu edilmeyen 

bakterilerin üremelerini önlemek bu mikrofloranın faydalı görevlerinden bazılarıdır (Vural, 

1998; Özdemir, 1999; Papamanoli ve ark., 2002). Günümüzde, fermente, kuru, yarı-kuru sosis 

ve salamların üretiminde starter kültürlerden yararlanılmaktadır. Fermente sosislerin kendine 

özgü lezzeti; fermantasyon ve kurutma işlemi süresince starter kültürlerin enzimatik aktivitesi, 

biyokimyasal değişiklikler sonucu oluşan bileşiklerden ve kullanılan katkı maddelerinden 

kaynaklanmaktadır (Cavalheiro ve ark., 2015). 

Starter kültürler liyofilize edilmiş veya dondurulmuş konsantreler olarak ikili veya üçlü 

karışımlar halinde kullanılır (Candoğan 2000). Starter kültür olarak laktik asit bakterileri 

(Lactobacillus plantarum, L. carnis, L. casei, L. bavarian, L. alimentarus, L. pentosus, L. sake, 

L. curvatus, Pedioccocus pentosaceus, P. acidilactici, P. cerevicea, P. parvulus), katalaz pozitif 

mikrokok familyası (Staphylococcus carnosus, S. xylosus, S. simulans,  S. saprophyticus, 

Micrococcus varians, M. auranticu), mayalar (Deboramyces hansenii) ve küflerin (Penicillium 

nalgiovense, P. chryogenum, P. communea) kullanıldığı bildirilmektedir (Alperden ve Özay, 

1993). Fermente sucuklarda farklı üretim koşullarının denenmesinin yanı sıra değişik starter 

kültür kullanımı da bir çok bilimsel çalışmaya konu olmuştur (Özdemir, 1999). Karakaya ve 

Kılıç (1994) iki farklı karbonhidrat (sakkoroz, laktoz) ile yoğurt kültürlerini (L. bulgaricus ve S. 

thermophilus) fermente sucuk imalatında kullanmışlardır. 

İçinde probiyotik karakterli mikroorganizmalar içeren kefir yüzyıllar boyu tüketilen karbonlu, 

alkollü bir fermente süt içeceğidir (Tomar ve ark., 2017). Bu süt içeceği diğer fermente süt 

ürünlerinden, üretiminden sadece laktik asit bakterilerinin metabolik faaliyetinin sorumlu 

olmamasıyla ayrılmaktadır. Geleneksel kefirin kendine özgü tat ve aroması kefir kültürü içinde 

bulunan değişik türde bakteri ve mayalardan kaynaklanmaktadır (Beskhova, 2003). Kefir 

danesinin mikroflorası bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiğinden sabit bir tanımlama 

yapılamamakta ve çeşitli araştırıcılar tarafından farklı mikrobiyolojik bulgular bildirilmektedir. 

Bu çalışmalarda adı en çok geçen mikroorganizmalar şunlardır (İnal 1992): Laktik asit 

bakterileri: Stereptococcus lactis (Lactococcus lactis subsp. lactis), S. cremoris (Lactococcus 

lactis subsp. cremoris), S. diacetylactis,  Leuconostoc kefir, L. mesentereoides, Lactobacillus 
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acidophilus, L. brevis, L. bulgaricus, L. kefir, L. casei, L. lactis. Asetik asit bakterileri: 

Acetobacter aceti, A. rasens. Mayalar : Kluyveromyces marxianus, K. fragilis, K. lactis, 

Saccharomyces cerevisiae, S .unisporus, Candida kefir, C. pseudotropicalis, C. valida. 

Probiotik kelimesi Yunanca’da “yaşam için” anlamına gelmektedir. Probiotik kavramı için 

çeşitli görüşler bildirilmiştir. İlk olarak Lilly ve Stilwell tarafında başka mikroorganizmaların 

üremesini engelleyen mikroorganizma metabolitleri olarak tanımlanmıştır. Probiotiklerin 

gündeme yerleşmesi 1903 yılında  “yaşlanmada uzun ömürlülük “ teorisiyle nobel ödülü 

kazanan rus biyolog Ellie Mechnikof’un laktobasilleri içeren gıdaları tüketen insanların daha 

sağlıklı olduğunu ileri sürmesiye gerçekleşmiştir. Ülkemizde probiotik üzerine çalışmalar 

1991’den itibaren yoğunlaşmaya başlamıştır. Çalışmalar daha çok probiotiklerin süt ürününde 

kullanılması üzerine planlanmıştır. Et ürünlerinde probiotiklerin kullanılması üzerine çalışmalar 

sınırlı sayıdadır (Türköz ve Akpınar, 2019). 

Bu çalışmada probiyotik karakterde birçok maya ve bakteriyi bünyesinde bulunduran kefir 

kültürünün ve klasik sucuk kültürüyle kombinasyonun, hiç kültür inokule edilmemiş kontrol 

grubuyla ve sadece ticari sucuk kültürü inokule edilerek üretilmiş grupla kıyaslamalı olarak 

etkileri incelenmiştir. Çalışma planlanırken kefir kültürü içindeki mikroorganizmaların 

antimikrobiyal aktivitelerinin, sucuk hamurunun arzu edilen ve edilmeyen florası üzerinde ne 

gibi etki yapacağının araştırılması amaçlanmış, bunun yanı sıra tat ve aroma gibi önemli 

duyusal özellikler üzerinde olumsuz bir etki gösterip göstermediği incelenmiştir.  

MATERYAL ve METOT 

Deneysel sucuk örneklerinin hazırlanması 

Deneysel sucuk üretimi İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Et Ürünleri Ünitesinde 

deneysel olarak hazırlanmıştır ve üretim farklı tarihlerde 3 kez tekrar edilmiştir. Deneysel 

üretimlerde kefir kültürü olarak Danisco Kefir DC 500 (Lactococcus lactis, Leuconostoc spp., 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp. ve Saccharomyces kefir) ve klasik sucuk kültürü 

olarak Chr. Hansen T-SPX Bactoferm (Staphylococcus xylosus ve Pediococcus pentosaceus) 

kullanılmıştır. Kültür stok solusyonları konsantrasyonları spektrofotometrede 10
9
 kob/ml canlı 

hücre olacak şekilde hazırlanmıştır. Sucuk hamuruna tuz, sarımsak, baharatlar ilave edilmiş ve 

homojen bir şekilde karışması sağlanmıştır. Hazırlanan sucuk hamurunun bileşimi, Aksu ve ark. 

(2002) bildirdiği formulasyon üzerinden modifiye edilmiştir. Homojen hale getirilen hamur 

10’ar kg’lık 5 ayrı gruba ayrılmıştır.  Bu gruplar; A (kültürsüz, kontrol), B (10
9
 kob/ml’lik kefir 

kültürü stok solüsyonundan 100 ml), C (10
9
 kob/ml’lik sucuk kültürü stok solüsyonundan 100 

ml), D (Kefir kültürü stok solüsyonundan 10 ml + sucuk kültürü stok solüsyonundan 90 ml) ve 

E grubu (Kefir kültürü stok solüsyonundan 90 ml + sucuk kültürü stok solüsyonundan 10 ml) 

şeklinde kodlanmıştır. Kılıflarına doldurulan sucuklar iklimlendirme kabininde olgunlaştırılması 

Arslan’ın (2002) belirttiği koşullarda yapılmıştır. 

Laboratuvar Analizleri 

Laboratuvar analizleri deneysel olarak üretilecek her grup ürüne olgunlaştırmanın 1., 3., 6. ve 

muhafaza sürecinin 1., 3., 5.,10., 20. ve 30. günlerinde uygulanmıştır. Oluşturulan ürünler 

üzerinde mikrobiyolojik analiz kapsamında toplam psikrofil aeroblar, koliform ve Escherichia 

coli, sülfit indirgeyen anaeroblar, laktik asit bakterileri (LAB), Staphylococcus aureus ve küf-

maya analizleri yapılmıştır. Deneysel olarak üretilen örneklerin aseptik koşullar altında 

mikrobiyolojik analize tabi tutulmasının ardından; pH, rutubet oranı, su aktivitesi analizlerine 
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tabi tutulmuş ve duyusal analize alınmıştır. Duyusal analiz için; 10 kişiden oluşan panele, her 

gruba ait dilimlenmiş sucuk örnekleri kodlanarak verilmiş, ayrı ayrı çiğ ve pişirilmiş örnekler 

üzerinde muhafazanın 1., 15. ve 30. günlerinde belirlenmiş parametreler için her gruba ait puan 

ortalamaları alınmıştır. Duyusal değerlendirmede panelistler çiğ sucuk örneklerinin, renk, koku, 

kesit yüzey görünümü ve kıvam özelliklerini, pişmiş sucuk örneklerinin renk, koku, tat ve 

aroma, genel kabul edilebilirlik ve kıvam özelliklerini değerlendirmişlerdir. Değerlendirmede 

9’lu hedonik skala kullanılmıştır. Belirlenen kriterlerin değerlendirmesi 1 (çok kötü) ile 9 (çok 

iyi) aralığındaki hedonik skalaya göre yapılmıştır.  

İstatistik analizler 

Çoklu gruplar Kruskal-Wallis testi ile karşılaştırıldı ve anlamlı olması durumunda ikili 

farklılıkları test etmek için Bonferroni düzeltmeli bir Mann-Whitney U testi yapıldı. Tüm 

analizler için SPSS (Demo Version 22.0, IBM, Armonk, NY, USA) yazılımı kullanıldı. 

Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edildi.  

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Deneysel Sucuk Örneklerinde Saptanan Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları 

Deneysel gruplarda laktik asit sayımlarına bakıldığında, olgunlaştırmadan önce içine katılan 

kültür mikroorganizmaları dolayısıyla, B, C, D ve E gruplarında sayı daha yüksektir. Beklendiği 

şekilde, olgunlaştırma dönemi sonunda LAB sayıları yükselmiş ve A grubu da dahil olmak 

üzere aynı sırayla 7,07; 7,74; 7,49; 7,90 ve 8,00 log10 kob/g seviyesine çıkmıştır. Bu süre 

sonunda A grubunun LAB sayımının diğer gruplardan önemli sayılabilecek derecede düşük 

kaldığı tespit edilmiştir. B grubu LAB sayıları yönünden A grubundan önemli derecede farklı ve 

C, D, E gruplarından önemsiz derecede farklı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Muhafazanın 3. gününden itibaren tüm gruplarda LAB sayıları yükselmeye başlamış B grubu 

hariç diğer gruplarda tekrar düşüşe geçtiği gözlemlenmiştir. Kefir kültürünün kullanıldığı B 

grubunda 15. günden itibaren LAB sayıları düşüşe geçmiştir. 30 günlük muhafaza süresinin 

sonunda ticari kültürle üretilen C grubunda, A grubuna göre daha yüksek fakat kefir kültürü 

katılmış B, D ve E gruplarına göre daha düşük LAB tespit edilmiştir. Muhafazanın son gününde 

A, B, C, D ve E grubuna ait LAB sayıları sırasıyla 6,77; 7,90; 6,96; 7,49 ve 8,00 log10 kob/g 

olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre B ve E grupları LAB sayıları arasındaki fark 

İstatistiki yönden önemsiz, diğer gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0,05).  

LAB’ın sucuğun fermantasyonunda önemli bir payı olduğunu ve olgunlaşmanın ilk günlerinden 

itibaren baskın florayı oluşturdukları birçok araştırmacı tarafından bildirilmiştir. Günümüzde 

starter kültür olarak ağırlıklı olarak etin doğal florasında mevcut olan LAB tercih edilmekte ve 

farklı LAB kombinasyonları üzerine de çalışmalar yapılmaktadır (Hugas ve Monfort, 1997; 

Kröckel,  1995). 

Bu çalışmada hamurdan alınan örneklerden yapılan analiz sonuçlarına göre A, B, C, D ve E 

grubuna ait LAB sayıları sırasıyla 5,77; 6,27; 6,20; 6,23 ve 6,25 log10 kob/g olarak tespit edilmiş 

ve bu değerler olgunlaştırma dönemi sonunda yükselerek 7,07- 8,00 log10 kob/g seviyelerine 

çıkmıştır. Bu süre sonunda D ve E gruplarının LAB sayıları istatistiki yönden farkın önemsiz 

olduğu tespit edilirken, A grubunun diğer gruplardan farklı önemli bulunmuştur. B grubu LAB 

sayıları yönünden A grubundan önemli derecede farklı ve C, D, E gruplarından önemsiz 

derecede farklı olduğu belirlenmiştir.  (p<0,05). 
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Erkkila (2001) probiotik bir suş olan L. rhamnosus GG, LC-705 suşlarını kullanarak yaptığı bir 

çalışmada olgunlaşmanın başında LAB sayısının 7 log10 kob/g seviyesinde olduğunu ve 7. 

günde 8-9 log10 kob/g’ a ulaştığını bildirmiştir.  Ayrıca son üründe deneysel olarak inokule 

edilen suşların baskın flora haline geldiğini rapor etmiştir. Bu çalışmada olgunlaşmanın 6. 

gününde elde edilen veriler Erkkila (2001) tarafından bildirilen sonuçlara benzerlik 

göstermektedir. Pidcock ve ark. (2002) gerçekleştirdikleri bir çalışmada, L. acidophilus  ile 

fermente edilen kuru fermente sosislerin laktik asit bakterisi sayısının 0. günde  6,9 log10 kob/g 

olduğunu, 3. günde bu sayının 7,4 log10 kob/g’ yükseldiğini bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada 30 günlük muhafaza süresinin sonunda ticari kültürle üretilen C grubunda, A 

grubuna göre daha yüksek fakat belli oranlarda kefir kültürü aşılanmış B, D ve E gruplarına 

göre daha düşük sayıda LAB tespit edilmiştir. Muhafazanın son gününde A, B, C, D ve E 

grubuna ait LAB sayıları sırasıyla 6,77; 7,90; 6,96; 7,49 ve 8,00 log10 kob/g olarak tespit 

edilmiştir.  

Çalışmamızda tespit edilen LAB analizi verilerine yakın değerler, Çolak ve Uğur (2002) 

tarafından yapılan bir çalışmada elde edilmiştir.  Araştırıcılar, S. xylosus ve P. Pentosaceus 

starter kültürünü kullanarak ürettikleri sucuklar üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında, 4 

günlük olgunlaştırma periyodunun ardından muhafazaya alınan kuru fermente sucuklarda 

olgunlaşma öncesi 6,57 log10 kob/g düzeyinde olan LAB sayısı, olgunlaşmanın sonunda 7,95 

log10 kob/g’a yükselmiştir.  Buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen sucuklar 30. günün 

sonunda 7,56 log10 kob/g LAB içerirken, oda sıcaklığında muhafaza edilenlerde 30. günün 

sonunda 7,17 log10 kob/g LAB bulunduğu rapor edilmiştir. Soyer ve ark (2004) tarafından iki 

farklı olgunlaştırma sıcaklığının denendiği bir çalışmada laktik asit bakterileri 24-26 C’de 

olgunlaştırılanlarda 1. günde 20-22 C’de olgunlaştırılanlarda ise 2. günde predominant hale 

geçtiği saptanmıştır. Nazlı’nın (1998) yürütmüş olduğu bir çalışmada L. plantarum ve S. 

carnosus suşlarının 1:1 karışımında oluşan kültür kombinasyonuyla üretilen sucuklar 25 C 

ve %95 nisbi rutubette olgunlaştırılmaya başlanmış, nem ve sıcaklık kademeli olarak 

düşürülmüş ve 15. günün sonunda 10 C ve %70 nisbi neme tabi tutulmuştur. Bu koşullarda 

üretilen sucukların olgunlaştırmanın 6. gününde LAB sayısı 4,2x10
6
 kob/g düzeyinde tespit 

edilmiş, 15. günün sonunda bu sayı 6,6x10
6
 kob/g’a ulaşmıştır. Aynı çalışmanın kültür 

aşılamadan üretilen kontrol grubu sucuklarında bu sayı, sırasıyla 4x10
5
 ve 1,3x10

6
 kob/g olarak 

bildirilmiştir. Bir diğer çalışmada, Kompdra ve ark (2004) 7 günlük olgunlaştırma işlemi 

sonunda starter kültür olarak P. pantesaceus ve S. carnosus ile S. carnosus, S. xylosus ve L. 

farciminis kullanarak ürettiği iki çeşit kuru fermente sosisin LAB sayılarının 10
6
-10

7
 kob/g 

aralığında olduğunu bildirmiştir. Bu sonuçlar bizim bulgularımızla uyum içerisindedir. Su 

aktivitesi değerindeki düşmelerin LAB gelişimini sınırlandırdığı bildirilmektedir (Lücke 1986). 

Bu çalışmada da aw değerinin düşmesine paralel olarak LAB sayılarında azalmalar söz 

konusudur. 

Hamurdan yapılan analizlerde A, B, C, D ve E gruplarında birbirine yakın ve istatistiki yönden 

farkın önemsiz olduğu koliform sayımları (4,69; 4,70; 4,71; 4,74 ve 4,69 log10 kob/g) tespit 

edilmiştir. Olgunlaştırmanın 1. gününde B ve E grubunun koliform sayılarında düşüş tespit 

edilirken (4,04 ve 4,60 log10 kob/g) sadece B grubundaki düşüş istatistiki yönden önemli 

bulunmuştur (p<0,05). Diğer gruplarda önemsiz bir artış olduğu gözlemlenmiştir. 

Olgunlaştırmanın son gününde bütün grupların koliform sayısında düşüş kaydedilmiştir. 
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Muhafaza süresince A grubunda 20., B grubunda 5., C gurubunda 15., D ve E grubunda 10. 

günden itibaren koliform sayısı 1 log10 kob/g ‘ın altına inmiştir. A, B, C, D ve E, gruplarına ait 

hamurlarda sırasıyla 2,07; 2,11; 2,04; 2,14 ve 2,07 log10 kob/g olarak saptanan E. coli  sayısı, 

olgunlaştırmanın 1. gününden itibaren bütün gruplarda azalmaya başlamıştır.  B ve D grubunda 

olgunlaştırmanın 3., C ve E grubunda 6. gününden ve A grubunda muhafazanın 1. gününden 

itibaren E. coli sayılarının 1 log10 kob/g ‘ın altına indiği tespit edilmiştir. Erken dönemde inhibe 

olmuş olmasından dolayı E. coli sayım sonuçları Tablo 1’de gösterilmemiştir. 

Çolak ve Uğur (2002) tarafından S. xylosus ve P. pentosaceus   starter kültürleri katılarak 

üretilen fermente sucuklarda olgunlaşma ve muhafaza süresi boyunca yapılan analizlerde, 

Enterobacteriaceae sayısı olgunlaşma öncesi 4,86 log10 kob/g’dan olgunlaşma sonrası 1,27 

log10 kob/g’a düşmüştür. Buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilen sucukların 3. gününden 

itibaren Enterobacteriaceae tespit edilememiştir. Nazlı’nın (1998) yürüttüğü bir çalışmada 

sucuk örneklerinin olgunlaşmanın 1. gününde koliform sayısı 3x10
5
 kob/g’dan 6. gün sonunda 

5x10
2 

kob/g’a düşmüştür. Aynı çalışmanın kontrol grubunda koliform sayısı 2x10
5
 kob/g’dan 

6x10
4
 kob/g’a azalma göstermiştir. Koliform ve E. coli sayılarının kefirli gruplarda diğer 

gruplara göre daha çabuk sayılabilen limitin altına inmiş olması, sucukta arzu edilmeyen 

mikroorganizmaların inhibisyonuna yardımcı olması açısından olumlu bulunmuştur. 

S. aureus sayım sonuçları A, B, C, D ve E gruplarına ait hamurlarda sırasıyla 5,47; 5,44; 5,39; 

5,41 ve 5,46 log10 kob/g olarak belirlenmiş ve A grubuna ait S. aureus sayısı ile diğer gruplara 

ait sayım sonuçları arasındaki fark istatistiki yönden önemli bulunmuştur. Bütün gruplarda 

olgunlaştırma süresi boyunca S. aureus sayısı düşme eğilimi göstermiştir. B grubunda 

olgunlaştırmanın 3. gününde 1 log10 kob/g’ın altına düşerken A grubunda muhafazanın 10, C 

grubunda 3., D ve E grubunda ise muhafazanın 1. gününde 1 log10 kob/g’ın altına düştüğü tespit 

edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre bileşiminde kefir bulunan starter kültürlerin S. 

aureus’un inhibisyonunda daha etkili olduğu söylenebilir. Nazlı’nın (1998) starter kültür 

katarak ürettiği fermente sucuklarda olgunlaşmanın 1. gününde 1,6x10
7
 kob/g düzeyinde olan S. 

aureus sayısı olgunlaşmanın 6. gününde 8,2x10
5
 kob/g’a gerilemiştir. Kontrol grubunda ise bu 

sayı 2,4x10
4
 kob/g ve 2,1x10

6
 kob/g olarak bildirilmiştir.  

A grubunun hamurundan yapılan analiz sonuçlarına göre sülfit indirgeyen anaerob bakteri sayısı 

3,42 log10 kob/g olarak tespit edilmiş ve olgunlaşma süresi boyunca bu sayı azalarak 

muhafazanın 3. gününden itibaren 1 log10 kob/g’ın altına düşmüştür. B ve C grubunda 3,30 log10 

kob/g ile başlayan sülfid indirgeyen anaerob bakteri sayısı olgunlaştırmanın 6. gününden 

itibaren 1 log10 kob/g’ın altına düşmüştür. C ve D grubuna ait hamurların analizinde sırasıyla 

3,42 ve 3,32 log10 kob/g sülfit indirgeyen anaerob bakteri  tespit edilirken bu gruplarda 

muhafazanın 1. gününden itibaren sülfit indirgeyen anaerob bakteri sayısı 1 log10 kob/g’ın altına 

düşmüştür. Oranının yüksekliğine bağlı olarak kefir kültürünün sülfit indirgeyen anaerob 

bakteriler üzerinde inhibe edici özelliğe sahip olduğu gözlemlenmiştir.  
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Tablo 1: Mikrobiyolojik analiz sonuçları 
 Günler Gruplara göre analiz sonuçları (log10 kob/g) TSS 

A B C D E 

L
A

B
 

O
 

Hamur  5,10b 6,27a 6,20a 6,23a 6,25a 0,126 

1 5,60b 6,91a 6,91a 6,95a 6,95a 0,147 

3 5,84c 7,00b 6,95b 7,47a 7,49a 0,166 

6 6,00c 7,74ab 7,49b 7,90a 8,00a 0,201 

M
 

1 6,72d 8,90a 7,95c 8,47b 8,60b 0,207 

3 7,10c 8,96a 8,60b 8,97a 8,92a 0,195 

5 7,85d 9,30ab 8,77c 9,00bc 9,47a 0,157 

10 7,30c 8,95a 8,47b 8,70ab 8,99a 0,170 

20 6,50d 8,60a 7,47c 7,90b 8,32a 0,201 

30 6,35d 7,90a 6,96c 7,49b 8,00a 0,166 

K
O

L
İF

O
R

M
 

0
 

Hamur  4,69a 4,70a 4,71a 4,74a 4,69a 3,778 

1 4,77a 4,04b 4,75a 4,96a 4,60a 9,323 

3 3,95b 3,69b 4,60a 4,69a 3,84b 0,120 

6 3,49bc 2,60d 3,95a 3,47b 3,07c 0,127 

M
 

1 3,00 bc 2,00 d 3,90 a 3,30b 2,84c 0,170 

3 2,90a 1,47d 2,95a 2,60b 2,00c 0,160 

5 2,44a - 2,47a 1,79b 1,69c 0,150 

10 1,90a - 1,69b - - 0,236 

20 - - - - - 0,000 

30 - - - - - 0,000 

S
.A

U
R

E
U

S
 

0
 

Hamur  4,47b 5,44a 5,39 a 5,41a 5,46a 0,104 

1 4,30b 3,30b 4,77a 4,47b 4,30b 0,135 

3 4,07a - 3,49b 3,07c 2,90c 0,378 

6 3,91a - 2,30b 1,47c 1,00d 0,353 

M
 

1 2,47a - 1,60b - - 0,278 

3 1,44a - - - - 0,154 

5 1,00 - - - - 0,110 

10 - - - - - 0,000 

20 - - - - - 0,000 

30 - - - - - 0,000 

S
Ü

L
F

İT
 İ

N
D

İR
G

E
Y

E
N

 

A
N

A
E

R
O

B
L

A
R

 0
 

Hamur  3,42a 3,30d 3,42b 3,32b 3,30c 2,434 

1 3,00a 2,00d 2,63b 2,68b 2,47c 8,875 

3 2,85 a 1,32 d 2,04 b 1,90b 1,60c 0,139 

6 2,54a - 1,47b 1,00c - 0,256 

M
 

1 1,60a - - - - 0,171 

3 - - - - - 0,000 

5 - - - - - 0,000 

10 - - - - - 0,000 

20 - - - - - 0,000 

30 - - - - - 0,000 

T
O

P
L

A
M

 P
S

İK
R

O
F

İL
 

A
E

R
O

B
L

A
R

 

0
 

Hamur  6,30b 6,95a 6,00c 7,00a 7,07a 0,119 

1 6,47d 7,30b 6,95c 7,69a 7,70a 0,129 

3 6,91b 7,71b 7,07a 7,77a 7,79a 0,107 

6 7,17d 8,47a 7,90c 8,07bc 8,30ab 0,128 

M
 

1 7,69c 8,62a 8,00b 8,47a 8,49a 9,919 

3 7,77c 8,84a 8,47b 8,77a 8,81a 0,112 

5 7,90c 8,95a 8,60b 8,84ab 8,86ab 0,108 

10 7,00b 8,77a 8,30a 8,62a 8,69a 0,190 

20 6,60b 8,00a 7,84a 7,95a 7,99a 0,147 

30 5,95c 7,73a 6,94b 6,95b 6,97b 0,155 

K
Ü

F
-M

A
Y

A
 

0
 

Hamur  4,80b 5,77a 4,85b 5,66a 5,69a 0,146 

1 4,88c 6,34a 4,94c 5,78b 5,84b 0,155 

3 5,30c 6,91a 5,00d 5,90b 6,07b 0,180 

6 5,70c 6,95a 5,77c 6,30b 6,47b 0,128 

M
 

1 6,04c 7,60a 6,32 c 6,73b 6,77b 0,147 

3 6,47c 7,77a 5,63d 6,90b 6,95b 0,189 

5 6,63c 8,07a 5,00d 7,47b 7,57b 0,291 

10 6,69c 8,47a 4,95d 7,07bc 7,30b 0,309 

20 5,91c 7,95a 4,57d 6,70b 6,77b 0,302 

30 5,30d 7,84a 4,00e 6,00c 6,47b 0,342 

abcde
 Aynı satırda farklı harf taşıyan gruplar arasındaki istatistiki fark önemlidir, (p<0,05). 

TSS: toplam standart sapma, O: olgunlaştırma günleri, M: muhafaza günleri 
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A, B, C, D ve E gruplarının hamurlarından yapılan analizlerde psikrofil bakteri sayısı sırasıyla 

6,30; 6,95; 6,00; 7,00 ve 7,07 log10 kob/g seviyesinde tespit edilmiştir. B, D ve E grupları 

arasındaki sayım sonuçları farkı istatistiki yönden önemsiz, bu gruplar ile A ve C gruplarının 

birbirleri arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0,05).   Olgunlaşma periyodu boyunca yükseliş 

gösteren psikrofil bakteri sayıları tüm gruplarda muhafazanın 10. gününden itibaren düşmeye 

başlamıştır. 30 günlük muhafaza süresinin son gününde A, B, C, D ve E gruplarında psikrofil 

bakteri sayısı sırasıyla 5,95; 7,73; 6,94; 6,95 ve 6,97 log10 kob/g olarak belirlenmiştir. Saptanan 

bu sonuçlara göre C, D ve E gruplarının psikrofil bakteri sayımları arasındaki fark önemsiz, bu 

gruplarla A ve B gruplarının birbirleri arasındaki sayım sonuçları farkı önemli bulunmuştur 

(p<0,05).  Sadece kefir kültürüyle üretilen B grubunda muhafazanın son gününe kadar diğer 

gruplara kıyasla daha yüksek sayıda psikrofil bakterinin mevcut olduğu tespit edilmiştir 

Bu çalışmada, tüm grupların hamurlarından alınan örneklerden elde edilen analiz sonuçlarına 

göre  en yüksek maya-küf sayısı kültür içinde kefir mayası bulunduğundan dolayı B grubunda 

(5,77 log10 kob/g) tespit edilirken A, C, D ve E gruplarında maya-küf sayısı 4,80-5,69 log10 

kob/g düzeyleri arasında belirlenmiştir. Olgunlaştırmanın son gününde maya-küf sayılarında 

yükselme gözlenmiştir (5,70-6,95 log10 kob/g). Kefir kültürü ile üretilen B grubunun 

olgunlaştırmanın son gününde küf-maya sonuçları diğer gruplara göre önemli farklılık 

göstermektedir. Maya-küf sayıları A grubunda muhafazanın 10., B grubunda 15., C grubunda 

1., D grubunda 10. ve E grubunda 5. günlerinde düşmeye başlarken muhafazanın son gününde 

maya-küf sayıları gruplara göre sırasıyla 5,30; 7,84; 4,00; 6,00 ve 6,47log10 kob/g seviyelerine 

ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre tüm gruplar arasındaki istatistiki fark önemli bulunmuştur. 

Muhafazanın son gününde B, D ve E gruplarında içerdiği kefir mayalarından dolayı diğer 

gruplara göre daha yüksek sayıda maya tespit edilmiştir.  

Maya-küfler daha düşük su aktivitesi ve pH değerlerinde de çoğalabildiklerinden sucuklarda 

önem taşımaktadır. Erkmen ve Bozkurt’un (2004) piyasadan topladıkları 50 sucuk üzerinde 

yaptıkları analiz sonuçlarına göre fabrika üretimi sucukların maya ve küf sayılarının 3,5 log10 

kob/g ile 5,53 log10 kob/g arasında değişirken kasap usulü üretilen sucukların maya- küf 

sayısının 3,48 log10 kob/g ile 5,80 log10 kob/g arasında olduğunu bildirmişlerdir. Bir diğer 

çalışmada, Ercinas ve ark. (2000) starter kültür kullanmadan üretilen fermente sucukların maya 

sayısının 3,98 log10 kob/g’dan 4,68 log10 kob/g’a yükseldiğini bildirmişlerdir. Nazlı’nın (1998) 

starter kültür kullanarak ürettiği fermente sucuklarda küf-maya sayısının olgunlaşmanın 1. 

gününde 3,8x10
3
 kob/g düzeyindeyken; 6. gününde bu sayı 1,5x10

4
 kob/g’a çıkmış ve 15. 

günün sonunda 4,2x 10
4
 kob/g’a ulaşmıştır. Aynı çalışmanın kültür aşılanmayan kontrol 

grubunda 5x10
3
 kob/g maya-küf sayısı ile başlayan olgunlaşma periyodunda bu sayı 6. günde 

4,9x10
2
 kob/g olmuş ve son günde 1,2x10

4
’e yükseldiği bildirilmiştir.  

Kefir kültürünün katıldığı gruplarda S.  aureus, E.  coli, sülfit indirgeyen anaerob bakteri  ve 

koliform bakteriler gibi ürün hijyeni ve halk sağlığı açısından risk taşıyan bakterilerin diğer 

gruplara kıyasla muhafazanın daha erken dönemlerinde inhibe olmasının sebebi kefir kültürü 

içindeki mikroroganizmaların antimikrobiyal etkilerine dayandırılabilmektedir. Garrote ve ark. 

(2000), yaptıkları bir çalışmada kefirin E.  coli’ye karşı bakteriyostatik etki oluşturduğunu tespit 

etmişlerdir. Rodrigues ve ark. (2005) S. aureus ve Pseudomonas aeurigonasa’ya karşı kefirin 

antimikrobiyal etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Cevikbas ve ark.(1994) kefirin gram (+) 

koklara, S. aureus ve gram (+) basillere karşı antimikrobiyel etkisini rapor etmişlerdir. Zacconi 
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ve ark. (1995) birçok gram (+) ve gram (-) bakteriye karşı kefirin antimikrobiyal etkisi olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Deneysel Sucuk Örneklerinde Fiziko-kimyasal Analiz Sonuçları 

A, B, C, D ve E gruplarına ait hamur örneklerinde pH değerleri sırasıyla 5,80; 5,84; 5,83; 5,86 

ve 5,83 olarak tespit edilmiştir. Olgunlaştırmanın son gününde elde edilen pH sonuçlarına göre 

C, D ve E gruplarının kendi aralında istatistiki farkın önemsiz; bu grupların A ve B grupları ile 

farkın önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). pH düşüşü A, B, D ve E gruplarında 

muhafazanın 10, ve C grubunda ise muhafazanın 5. gününe kadar devam etmiş bu günlerden 

sonra yükselmeye başlamıştır. Muhafazanın son gününe kadar yükselme eğilimi gösteren tüm 

grupların 30. gündeki pH değerleri, sırasıyla 5,40; 5,26; 5,18; 5,20 ve 5,20 olarak tespit 

edilmiştir. Bu sonuçlara göre aynı olgunlaştırmanın son gününde olduğu gibi muhafazanın son 

gününde de D ve E gruplarının kendi aralında istatistiki farkın önemsiz; bu grupların A ve B 

grupları ile farkın önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Grupların kendi içinde pH 

değerlerine göre sıralanmaları, muhafazanın son gününde sahip oldukları LAB sayılarıyla 

paralellik göstermektedir. 

Soyer ve ark. (2005) yaptığı bir çalışmada değişik yağ oranlarıyla formüle edilen sucukların, 

değişik sıcaklığında olgunlaştırılması üzerine çalışılmıştır. Bu çalışmadakine paralel olarak %20 

yağ oranıyla 24
o
C – 26

o
C’de olgunlaştırılan sucukların pH’ları 4. olgunlaşma gününün sonunda 

5,4’ün altına düşmüştür. Erkkila ve ark. (2001) P. pentasoceus’un kontrol grubu ve değişik L. 

rhamnosus türlerinin katılarak üretildiği deneysel sucuk örnekleri üzerine yaptıkları bir 

çalışmada pH değerlerinde gruplar arasında önemli bir farklılık olmaksızın 7 günlük olgunlaşma 

periyodunun sonunda 5,6’dan, 4,9‘a kadar düştüğünü bildirmişlerdir. Sucuk fermantasyonu için 

yoğurt bakterilerinin starter kültür olarak kullanıldığı bir çalışmada 10 günlük olgunlaşma süresi 

boyunca pH değişimi izlenmiştir. Sadece L. bulgaricus katılan gruplarda 1., 6. ve 10. günlerde 

sırasıyla 6,14, 5,38, ve 5,19 olarak belirlenen pH değerleri; S. thermophilus ile birlikte 1:1 

karışımının kullanıldığı sucuk örneklerinde 6,19, 5,39 ve 5,09 olarak tespit edilmiştir (Karakaya 

ve Kılıç 1994). Nazlı’nın (1998) bir çalışmasında, benzer olgunlaştırma koşullarında, hiç kültür 

inokule edilmeden üretilen deneysel sucukların pH’sı 5,98’den, 6. günde 5,20’ye düşmüştür. 6. 

günden sonra devam eden olgunlaşma sürecinde küf – maya gelişimine bağlı olarak pH 

değerinde yükselme gözlenmiştir. Bu bulgular çalışmamızda elde edilen verilere paralellik 

göstermektedir. Çolak ve Uğur’a (2002) ait bir çalışmada, 4 günlük olgunlaştırma dönemi 

sonunda S. xylosus ve P. pentosaceus kullanılarak üretilen sucukları pH’sı 5,48; olgunlaşma 

sonunda 4,44 olmuştur ve 30 günlük buzdolabı sıcaklığında muhafaza neticesinde pH 4,59’a 

kadar yükselmiştir. Bu çalışmada elde edilen değerler bizimkilerden biraz düşük bulunmuştur. 

Değişik P. pentasoceus, L. rhamnasus, L. plantarum ve türleri ve L. sakei kullanılarak üretilen 

sucuk örneklerinde, denemeler arasında önemli bir farklılık olmaksızın pH değerleri 4,7 – 5,1 

arasında olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan denemelerde aynı kültürler invitro ortamda değişik 

oranda laktik asit üretirken; sucuk hamuru içinde pH’da önemli farklılıklar oluşturmadığı tespit 

edilmiştir.  Bunun, etin tamponlama etkisinden kaynaklandığı bildirilmiştir (Erkkila 2001). 

Kefir kültürü kullanılarak üretilen sucuklarda kontrol ve klasik kültürle üretilen gruplardaki 

sucukların pH’sına yakın sonuçlar elde edilmiş olması bu bilgiyle desteklenebilmektedir. 

Özellikle kısa sürede olgunlaştırılan sucuklarda aw değeri yüksek olduğu için engel 

parametreler açısından ve sucuğun mikrobiyal güvenliği için pH daha büyük bir önem taşır. 
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Olgunlaştırma sıcaklığı, kullanılan şeker pH’nın çabuk düşmesinde etkilidir. Olgunlaştırılan 

sucuklarda mikrobiyal proteazlar vasıtasıyla kısmen de olsa çözünebilen et proteinleri oluşması 

söz konusudur. Böylece serbest amino asit miktarı yükselmekte; bu amino asitlerden de uçucu 

yağ asitleri ve aldehitler oluşmaktadır. Bu sırada amonyak ve aminler de oluşmakta ve ürünün 

pH’sının bir miktar artmasına sebep olmaktadır. Olgunlaşmanın ilerleyen günlerinde pH’nın 

yeniden yükselmeye başlamasıyla bu engelin önemini yitirdiği bildirilmektedir (Yıldırım 1996). 

Üretim ve depolama aşamalarında farklı starter kültürler katımının ve ısıl işlem uygulamalarının 

hindi sucuğunun kalitesi üzerine etkilerinin incelendiği bir doktora çalışmasında kontrol 

grubunun dışında S1 (L. sake, S. carnosus, S. xylosus) ve S2 (L. sake, S. carnosus, S. xylosus, P. 

pentosaceus) gruplarında farklı kültürler denenmiştir. Geleneksel yöntemlerle üretilen 

sucuklarda fermentasyon ve kurutma işlemi sonrası en düşük pH S1 grubunda saptanırken; bu 

değerler sırasıyla 5,16 ve 5,19 olarak saptanmıştır. İçinde P. pentasoceus bulunan S2 grubunun 

pH değerleri daha yüksek olup bu değerler sırasıyla 5,21 ve 5,34 olmuştur. Depolama süresince 

pH değerleri istatistik olarak incelendiğinde K, S1 ve S2 grupları arasındaki farkın önemli 

olmadığı saptanmıştır. Depolamanın 60. gününe kadar pH’da düşme gözlenmiş ve sonrasında 

yükselme gözlenmiştir. pH değerinde meydana gelen bu artışın amino asitlerin 

dekarboksilasyonu ve deaminasyonu neticesinde protein olmayan azotlu bileşiklerin 

artmasından dolayı şekillendiği bildirilmiştir (Ensoy 2004). 

A, B, C, D ve E gruplarına ait hamur örneklerinde su aktivitesi değerleri sırasıyla 0,978; 0,979; 

0,978; 0,980 ve 0,970 olarak tespit edilmiştir. Tüm gruplarda olgunlaştırma ve muhafaza süresi 

boyunca sürekli düşüş gösteren su aktivitesi değeri muhafazanın son gününde A, B, C, D ve E 

gruplarında sırasıyla 0,869; 0,855; 0,850; 0,850 ve 0,852 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlara 

göre C ve D grupları arasındaki fark önemsiz, B grubunun C, D ve A grubuna göre farkının 

önemli olduğu tespit edilmiştir.  

Fermantasyon işlemi sırasında laktik asit miktarındaki artışa bağlı olarak protein 

denaturasyonunun gerçekleşir ve proteinlerin su tutma kapasitesi azalır. Böylece hızlı kuruma 

ve aw değerinde düşme şekillenmektedir (Gökalp ve ark., 1997). Çolak ve Uğur (2002) 

yaptıkları bir çalışmada deneysel olarak üretilen sucukların olgunlaşma öncesi su aktivitesi 

0,966 iken, olgunlaşma sonrası bu değer 0,945’e düşmüştür. Buzdolabı sıcaklığında su aktivitesi 

muhafazanın 30. gününde 0,910’a kadar gerilemiştir. Nazlı (1998) çalışmasında starter kültür 

aşılayarak ürettiği sucukların olgunlaşmanın 1. günü aw 0,95 iken olgunlaşmanın 6. günü 

0,82’ye düşmüştür. Hiç kültür inokule etmeden ürettiği kontrol grubunda ise 0,96’dan 0,84’e 

gerilemiştir. 15. güne kadar devam ettirilen olgunlaştırmanın sonuncunda bu değerler sırasıyla 

0,75 ve 0,78’e düşmüştür.  

Deneysel Sucuk Örneklerinde Duyusal Analiz Sonuçları 

Çiğ ve pişirilmiş örneklerin duyusal analizlerinde sorgulanan her bir parametrenin puan 

ortalamalarında  en yüksek ortalamalar 27 parametrede 14’ü olmak üzere E grubuna (Kefir 

kültürü stok solüsyonundan 90 ml + sucuk kültürü stok solüsyonundan 10 ml) aittir (Tablo 3). 

Hiçbir kültür katılmadan olgunlaştırılan A grubu sucukları panelistler tarafından en az beğeniye 

sahip olmuştur. Araştırmalar, fermente sucuğa katılan starter kültürün üründe standart ve olumlu 

tat aroma kazandırdığını göstermiştir (Vural ve Öztan 1991). 
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Tablo 2: pH ve su aktivitesi analiz sonuçları 

 

 
 

abcde
 Aynı satırda farklı harf taşıyan gruplar arasındaki istatistiki fark önemlidir, (p<0,05). 

TSS: toplam standart sapma, O: olgunlaştırma günleri, M: muhafaza günleri 

 

Tablo 3: Çiğ ve pişirilmiş sucuk örneklerinde analiz günlerine ve sorgulanan kriterlere göre 

duyusal puan ortalaması en yüksek olan gruplar  

 

M1  : Muhafazanın 1. günü 

M15: Muhafazanın 15. günü 

M30: Muhafazanın 30. günü 
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SONUÇ 

Sonuç olarak, kefir kültürünün tek başına ve klasik sucuk kültürüyle kombine edilerek fermente 

sucuk üretiminde denendiği bu çalışmada, S. aureus, E. coli, sülfit indirgeyen anaerob bakteri  

ve koliform bakteriler gibi ürün hijyeni ve halk sağlığı açısından risk taşıyan bakterilerin kefirle 

üretilen sucuk gruplarında diğer gruplara kıyasla muhafazanın daha erken dönemlerinde inhibe 

olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra fermente et ürünlerinde karakteristik yapı, tat ve 

aromanın oluşmasında önemli yeri olan LAB’ın, muhafazanın son gününde kontrol ve klasik 

kültürle üretilen gruplara kıyasla kefirli gruplarda daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Bu durum, kefirin fermente sucuk üretiminde kullanılmasıyla 30 gün muhafaza sonunda dahi 

üründe probiotik etki sağlayabilecek yeterli düzeyde LAB’ın mevcut olabileceğini 

göstermektedir. Bununla beraber çalışmamıza konu olan bu ürünlerde, kefirin probiyotik 

etkisinin araştırılmasına yönelik ayrı bir çalışma planlanması gerekmektedir. 

Kefir kültürünün fermente et ürünü oluşturmak üzere kültür olarak kullanılması mikrobiyolojik 

kaliteyi arttırmaya katkıda bulunmasının yanısıra, duyusal özellikler bakımından da beğeni 

toplamıştır. Aldığı duyusal puanlar yönünden özellikle tat ve aroma bakımından alışılmış 

fermente sucuktan çok farklı bulunmadığı hatta kefir kültürünün klasik ticari kültürle kombine 

edildiği gruplarda meydana gelen sinerji sonucu daha yüksek duyusal puanlar aldığı 

gözlemlenmiştir.  

Bu çalışma, Beyza H. Ulusoy’un aynı isimli tezinden türetilmiştir ve TÜBİTAK tarafından 

Hızlı Destek Projesi programı kapsamında (proje no: 105 O 691) desteklenmiştir. Bu çalışmanın 

gerçekleşmesinde desteğini bizden esirgemeyen Prof. Dr. Hilal Çolak’a teşekkürlerimizi 

sunarız.  
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Özet: Sinir sistemi, dış dünya ile olan bağlantımızı sağlar ve diğer organların 

fonksiyonlarını koordine eder. Alınan farklı uyarılar karşısında, motor bir hareketle 

ya da kimyasal salgılanma yolu ile organizmanın ortak yanıtını düzenler. Endokrin 

sistem ile birlikte çalışarak vücut homeostazını korur. Sinir sistemi temel olarak 

merkezi ve periferik olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Merkezi sinir sisteminin 

medulla spinalis (omurilik) encephalon (beyin) olmak üzere iki bölümü vardır. 
Merkezi sinir sistemi, vücut içinden ya da dışından alınarak afferent (duyusal) 

sinirlerle getirilen uyarıları alan, değerlendiren ve gerekli emirleri ilgili dokulara 

veya organlara efferent (motor) sinirlerle gönderen sinir sistemi bölümüdür. 

Memelilerde medulla spinalis, foramen magnum’dan başlar. Atlas’ın üst kenarı 

hizasında beynin medulla oblongata kısmı ile birleşir. Canalis vertebralis içinde yer 

almaktadır ve silindirik yapıdadır. Alt ucu koni şeklinde sonlanarak conus 

medullaris adını almaktadır. Medulla spinalis’in alt kısmındaki sinirler at 

kuyruğuna benzemekte olup, bu yapıya cauda equina denir. Medulla spinalis, 

intumescentia cervicalis ve intumescentia lumbosacralis adı verilen iki ayrı yerde, 

cervical ve lumbal bölgelerde genişleme yapar. Medulla spinalis ile vertebra’lar 

arasında medulla spinalis’i saran zarlar, yağ dokusu, bağ dokusu ve ven plexus’u 

vardır. Dura mater, arachnoidea, pia mater medulla spinalis’i çevreleyen zarlardır. 

Medulla  spinalis’in kesitlerinde ak madde ve gri madde adı verilen iki kısım 

gözlemlenir. Substantia alba (ak madde) medulla spinalis’in dış kısmını oluşturur. 

İçinde bulunan miyelinli lifler nedeniyle beyaz görünür. Funiculus anterior, 

funiculus lateralis ve funiculus posterior olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Substantia 

grisea (gri madde) medulla spinalis’te merkezde yerleşmiştir. “H” harfine ya da 

kelebeğe benzer. Gri cevherin ortasında canalis centralis bulunur.  Gri cevherin 

etrafını beyaz cevher sarar. Gri cevherdeki hücreler, radiküler hücreler, funiküler 

hücreler, iç hücreler olmak üzere üç gruba ayrılır. Medulla spinalis’te, columna 

anterius, motor nöronları,  columna posterius duysal nöronları içerir. Columna 

laterale ise sempatik nöronlar içerir. Canalis centralis, yukarıya doğru dördüncü 

ventrikül ile birleşir. Aşağıda ise filum terminale içinde 5-6 mm kadar uzanır. Conus 

medullaris’te 8-10 mm’lik mesafede genişler. Bu genişlemeye ventriculus terminalis 

denir. Canalis centralis beyin-omurilik sıvısı (BOS) ile doludur. Kanalın içi ependim 

hücreleri ile kaplıdır. Memeliler arasında medulla spinalis’te şekil, yapı bakımından 

farklılığa rastlanmazken kanatlılarda yapısal bazı farklılıklar mevcuttur. 

Kanatlılarda medulla spinalis, üst tarafında herhangi bir sınır bulunmaksızın 

kafatasına ait olan foramen magnum adı verilen yapıdan başlayarak kuyruk 

bölümünü de kapsayacak şekilde omurga boyunca uzanmaktadır. Canalis 

vertebralis’in sonlandığı yere kadar devam eder ve burada cauda equina adı verilen 

yapıyı oluşturmadan iplik şeklinde sivrilerek filum terminale denilen oluşumun içine 

girer. Kanatlı hayvanlara ait medulla spinalis memelilerdekinden farklılıklar 

göstermektedir. Memelilerde kısa ve geniş olan medulla spinalis, kanatlılarda uzun, 

dar ve ince şekildedir. 

Anahtar Kelimeler: ak madde, gri madde, kanatlı hayvan, medulla spinalis, merkezi 

sinir sistemi 
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Abstract: The nervous system provides our connection with the outside world and 

coordinates the functions of other organs. It regulates the common response of the 

organism with a motor action or chemical secretion against the different stimuli 

received. It maintains body homeostasis by working with the endocrine system. The 

nervous system is basically divided into two main parts, central and peripheral. The 

central nervous system has two parts, the spinal cord and the brain. The central 

nervous system is the part of the nervous system that receives and evaluates the 

stimuli brought by afferent (sensory) nerves from inside or outside the body, and 

sends the necessary commands to the relevant tissues or organs via efferent (motor) 

nerves. In mammals, the spinal cord starts from the foramen magnum. It merges 

with the spinal bulbs of the brain at the level of the upper edge of the atlas. It is 

located in the vertebral canal and has a cylindrical structure. The lower terminate 

ends in a cone shape and is called the conus medullaris. The nerves in the lower part 

of the spinal cord look like a horse's tail, this structure is called the cauda equina. 

The spinal cord enlarges in two separate places called intumescentia cervicalis and 

intumescentia lumbosacralis, in the cervical and lumbar regions. There are 

membranes surrounding the spinal cord, adipose tissue, connective tissue and vein 

plexus between the spinal cord and vertebrae. Dura mater, arachnoidea, pia mater 

are the membranes surrounding the spinal cord. In the sections of the spinal cord, 

two parts called white matter and gray matter are observed. White matter forms the 

outer part of the spinal cord.  It appears white due to the myelinated fibers it 

contains. It is divided into three regions,  funiculus anterior, funiculus lateralis and 

funiculus posterior. Gray matter is located in the center of the spinal cord. It looks 

like the letter “H” or a butterfly. The canalis centralis is located in the middle of the 

gray matter. White matter wraps the gray matter. The cells in gray matter are divided 

into three groups as radicular cells, funicular cells, and inner cells. In the spinal cord, 

columna anterius contains motor neurons, columna postererius contains sensory 

neurons. Columna lateral contains sympathetic neurons. The central canal joins 

upwardly with the fourth ventricle. Below it extends 5-6 mm within the filum 

terminale. It expands in the conus medullaris at a distance of 8-10 mm. This 

enlargement is called ventriculus terminalis. The central canal is filled with 

cerebrospinal fluid (CSF). Inside the canal is covered with ependymal cells. While 

there is no difference in spinal cord shape and structure among mammals, there are 

some structural differences in poultry. In poultry, the spinal cord extends from the 

foramen magnum, which belongs to the skull, along the spine, including the tail, 

without any border on the upper side. It continues until the end of the vertebral 

canal, and without forming the structure called cauda equina, it tapers in the form of 

a thread and enters the formation called the filum terminale. The spinal cord, which 

is short and wide in mammals, is long, narrow and thin in birds. The spinal cord of 

poultry differs from that of mammals.  

Key Words: white matter, gray matter, poultry, spinal cord, central nervous system 
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Özet: Hipofiz bezi, hypothalamus’un altında, os sphenoidale’nin sella turcica denen 

kısmında yer alan bir çöküntü olan fossa hypophysialis’te yerleşmiştir. Hipofizin 

etrafı duramater’in bir parçası olan diyafragma sella ile çevrilidir. Hipofiz bezi, 

adenohipofiz ve nörohipofiz diye iki bölümden meydana gelmiştir. Ön lob olan 

adenohipofiz’den, adrenokortikotropik hormon (ACTH), tiroid uyarıcı hormon 

(TSH), büyüme hormonu (STH), prolaktin (PRL), endorfin, melanosit uyarıcı 

hormon (MSH), luteinleştirici hormon (LH), folikül uyarıcı hormon sentezlenerek 

salgılanmaktadır. TSH hormon, hypothalamus’tan salınan TSH'nın (TSH salgılayıcı 

Hormone) TSH üreten hücrelerini uyarmasıyla sentez edilir. FSH erkeklerde sperm 

üretimini, dişi bireylerde ise yumurta üretimini uyarır. LH hormonu ise dişilerde 

corpus luteum adı verilen bir yapının gelişimini uyarır. Böbrek üstü bezlerinin 

çalışması, ACTH hormonunun uyarımı sayesinde kontrol edilir. STH hormonun ana 

görevi büyümede rol oynamasıdır. Bu hormon kemikleri, iç organları, yumuşak 

dokuları ve kıkırdakları meydana getiren hücrelerde mitoz aktivitesini uyarır. 

Prolaktin dişi bireylerde meme bezlerinden süt salınmasında uyarıcı bir etkiye 

sahiptir. MSH hormonu, hipofizden salındığında hedef hücreleri olan melanin 

hücrelerinin reseptörlerine bağlanır. Bu hücreler melanin adı verilen renk 

pigmentinin üretimini gerçekleştirirler. Oksitosin ve vasopressin ise arka lob olan 

nörohipofizde üretilerek salgılanmaktadır. Oksitosin, hamile kadınlarda doğum 

esnasında rahmin etrafına sarılı olan düz kas hücrelerinin kasılmasına neden olur, 

böylelikle doğum esnasında yavru rahim kanalı boyunca ilerler. Ayrıca sütün 

salınımına da yardımcı olur. Çoğu canlının hipofizinde bir de ara lob 

bulunmaktadır. Vazopressin hormonu, damar cidarlarında konumlanmış düz kas 

hücrelerinin kasılmasına ve aynı zamanda böbreklerden suyun absorbe edilmesini 

uyarır. Yetişkin insanlarda ön lob ile arka lob arasında çok ince bir hücre katmanı 

şeklindedir. Kesin olmamakla birlikte, bu işlev ön loba ait olmasına rağmen MSH 

üretimi yapar. Hipofiz embriyolojik olarak ağız ektodermi ve nöral ektoderm olmak 

üzere iki ayrı bölümden gelişir. Adenohipofiz, membrana buccopharyngica’nın 

önünde ve stomodeum’un tavanında beliren ektodermal bir divertikülden (Rathke 

kesesi), nörohipofiz ise diencephalon’un tabanından olusan processus 

infundibularis’ten gelişir. Hipofiz’in ilk taslağı 8 somitli bir embriyoda 3 haftanın 

sonunda belirir ve 3. ile 4. aylarda son şeklini alır. Nörohipofizin gelişimi biraz 

daha daha geç başlar. Rathke kesesi ortaya çıktıktan sonra diencephalon hizasında 

yerleşir. Bundan sonra mezenkim Rathke kesesi ile diencephalon arasına girmeye 

başlar. Bu esnada nörohipofiz taslağının diencephalon tabanında bir kalınlaşma 

şeklinde ortaya çıktığı görülür. Hipofiz, arteria hypophysialis superior ve arteria 

hypophysialis inferior tarafından beslenir. Arteria hypophysialis inferior hipofiz’in 

beslenmesinde rol oynayan en önemli damardır. Çapı bölgeye akan diğer arterial 

yapılardan daha geniştir. Infundibulum’daki sinüzoitler, vena portalis ve 

adenohipofizdeki sinüzoitlerin oluşturduğu sisteme hipofizin portal sistemi adı 

verilir. 

Anahtar Kelimeler: adenohipofiz, hipofiz, hormon, nörohipofiz,, Rathke kesesi  
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Abstract: The pituitary gland is located in the fossa hypophysialis, a collapse 

located under the hypothalamus, in the part of os sphenoidale called sella turcica. 

The pituitary gland is surrounded by the diaphragm sella, which is part of the dura 

mater. The pituitary gland is consist of two parts: the adenohypophysis and the 

neurohypophysis. Adenohypophysis, which is the anterior lobe, is secreted by 

synthesizing adrenocorticotropic hormone (ACTH) thyroid stimulating hormone 

(TSH), growth hormone (STH), prolactin (PRL), endorphin, melanocyte stimulating 

hormone (MSH), luteinizing hormone (LH) and follicle stimulating hormone. TSH 

hormone is synthesized by stimulating TSH-producing cells of TSH (TSH-releasing 

Hormone) released from the hypothalamus. FSH stimulates sperm production in 

males and ovum production in females. LH hormone stimulates the development of a 

structure called the corpus luteum in females. The action of the adrenal glands is 

controlled by the stimulation of the ACTH hormone. The main function of the STH 

hormone is to play a role in growth. This hormone stimulates mitosis activity in the 

cells that form bones, internal organs, soft tissues, and cartilages. Prolactin has a 

stimulating effect in the release of milk from the mammary glands in female 

individuals. When the MSH hormone is released from the pituitary gland, it binds to 

the receptors of the target cells, which are melanin cells. These cells produce a 

color pigment called melanin. Oxytocin and vasopressin are produced and secreted 

in the neurohypophysis, which is the posterior lobe. Oxytocin causes contraction of 

smooth muscle cells wrapped around the uterus in pregnant women during 

childbirth, so that the offspring moves through the uterine canal during birth. It also 

helps the release of milk. Most living creatures also have an intermediate lobe in 

their pituitary. The vasopressin hormone helps the smooth muscle cells located in 

the vessel walls to contract and also stimulates the absorption of water from the 

kidneys. It is in the form of a very thin cell layer between the anterior lobe and the 

posterior lobe in adult humans. Although not certain, this function produces MSH 

even though it belongs to the frontal lobe. The pituitary gland develops 

embryologically from two separate parts, the oral ectoderm and the neural 

ectoderm. The adenohypophysis develops from an ectodermal diverticulum (Rathke's 

sac) that appears in front of the membranous buccopharyngica and on the ceiling of 

the stomodeum, while the neurohypophysis develops from the processus 

infundibularis consisting of the base of the diencephalon. The first draft of the 

pituitary gland appears at the end of 3 weeks in an embryo with 8 somites and takes 

its final shape in the 3rd and 4th months. The development of the neurohypophysis 

begins a little later. After the Rathke’s spouch is revealed, it settles at the level of the 

diencephalon. After that, the mesenchyme begins to enter between the Rathke’s 

pouch and the diencephalon. Meanwhile, it is seen that the neurohypophyseal draft 

appears as a thickening in the base of the diencephalon. The pituitary gland is 

supplied by the arteria hypophysialis superior and arteria hypophysialis inferior. 

Arteria hypophysialis is the most important vessel involved in feeding the inferior 

pituitary. It is wider in diameter than other arterial structures flowing into the area. 
The system formed by sinusoids in the infundibulum, vena portalis and 

adenohypophysis is called the portal system of the pituitary. 

Key Words: adenohypophysis, pituitary gland, hormone, neurohypophysis, Rathke's 

pouch 
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Abstract:  

 

Aim: Anastomotic leakage is one of the most important problems causing mortality 

and morbidity following intestinal operations. We planned our study by considering 

that activated protein C (APC) may have positive effects on healing of colonic 

anastomoses with its anti-inflammatory, antiapoptotic, profibrinolytic and 

antithrombotic features. 

 

Material and Method: Thirty-two Wistar albino rats were divided into 4 groups. 

First group was the control group. The 2
nd

 group had ischemic colon anastomosis . 

We administered APC to the 3
rd

 group  before performing  anastomosis, and to the 

4
th

 before performing ischemic anastomosis. On the 7
th

  day we evaluated levels of 

tissue hydroxyproline and plasma D-dimer, anastomotic bursting pressure and 

histological changes in anastomosis.  
 

Results: Lymphocyte infiltration and neutrophil activation in APC groups were 

significantly lower than controls.  Vascular proliferation in APC given normal  

colon anastomosis was significantly higher than controls. Tissue hydroxyproline 

levels and anastootic bursting pressures were significantly higher in groups 3&4 

when compared to group 2.  
 

Conclusion: APC suppressed inflammatory cells during anastomotic healing, 

increased vascular proliferation effecting tissue hydroxyproline and bursting 

pressure levels which are indicators of anastomotic healing were found to be 

significantly different between ischemic control group and ischemic colon 

anastomosis + APC group.  
 

 

Key words: Activated protein-C, colonic anastomosis, anastomotic ischemia, 

anastomotic leakage 

 

 

 

 

Introduction  

Although intestinal anastomosis is among the most frequently performed surgical procedures of 

gastrointestinal surgery, anastomotic leakage may be encountered with an incidence up to 35%  

with high rates of mortality. Today, morbidity and mortality rates have decreased to 9% and 3-

5% respectively, with regard to advances in surgical techniques and anesthesiological 

procedures, usage of broad-spectrum antibiotics, innovations in preoperative preparations and 

postoperative care. 
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Colon is the most frequent segment of gastrointestinal system for anastomotic leakage.  It is 

thought to occur due to relatively limited arterial collaterals and rich bacterial flora. Tissue 

oxygenation has been proved to be essential for anastomotic healing. Adequate oxygen 

distribution is also necessary for lysine and proline hydroxylation.  

 

Techniques for the evaluation of anastomotic healing: 

a. Bursting pressure: 

Bursting pressure is a parameter showing wall strength against increasing intraluminal pressure. 

The main point of this technique bases on the evaluation of the pressure of the intestinal 

segment after filling with air or liquid, with the help of a manometer. Bursting pressure is 

minimum on the 2nd-3rd days of the anastomosis and starts to increase from then on. On the 7th 

day of the anastomosis, it is found to be similar to an intestinal segment without history of 

operation. Bursting pressure is thought to be the best method evaluating the healing of 

anastomosis in early postoperative period. 

 

b. Biochemical evaluation: 

Concentration of collagen is used for the biochemical assesment of anastomotic healing. The 

level of tissue collagen is determined by measuring the level of hydroxyproline. The 

profitability of the usage of hydroxyproline in collagen metabolism studies depends on the 

single-type distribution of the amino acid. 

 

c. Histopathological examination: 

Inflammatory changes, degree of necrosis and the state of capillary and mucosal repair can be 

evaluated with light microscope and these data can be used in statistical comparison lead by 

various scoring systems that are determined by semiquantitative methods. Higher degrees of 

necrosis and inflammatory changes result in the increasement of granulocyte based collagenase 

activation and poorer healing.  

 

Protein C: 

Protein C is a natural anticoagulant of 62 kDa weight, composing of 419 amino acids.  It is a 

serine protease producing mainly by hepatocytes as vitamin K dependent and found inactive in 

serum. Activated protein C (APC) is not only known as anticoagulant, but also it is used as a 

treatment in various diseases because of its anti-inflammatory , antiapoptotic , proliferative  

effects and features such as barrier stabilization, cell growth and migration. APC increases 

angiogenesis and the migration of ectodermal epithelial cells. Topical APC has been showed to 

precipitate wound healing without any toxication in rat models. APC has a complex effect 

mechanism including the stimulation of angiogenesis, reepithelialization and antiapoptotic 

efficiency. Its anti-inflammatory effect is independent from its effect of coagulation and bases 

on decreasing pro-inflammatory cytokines, endothelial damage and leukocyte aggregation. APC 

also regulates the integrity of blood-tissue barrier by adhering to endothelial protein C receptor 

(EPCR) which is mediated by protease-activated receptor-1 (PAR-1) and protects it from the 

damage of inflammatory results in sepsis. 

 

We planned our experimental study in a rat model on the basis of the functions of APC such as 

inhibition of inflammation, stimulation of angiogenesis, reepithelialization and antiapoptotic 
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effects and aimed to evaluate these on colonic anastomosis, possible positive effects about 

ischemic and hipoxic complications, healing and the safety in colonic anastomosis.  

 

Material and Method: 

After approval of the Ethics Committee, we used 32 rats of Wistar albino type in our study; 

divided them into 4 groups. First group was the control group with left colon anastomosis. We 

created an ischemic colon anastomosis model in the 2
nd

 group. We administered APC to the 3
rd

 

group through left femoral vein 15 minutes before doing standard left colon anastomosis, and 

we administered APC to the 4
th

 group15 minutes before performing ischemic left colon 

anastomosis. None of the rats died in the postoperative follow-up period. All of the rats were 

sacrificed by intracardiac blood drawing following intramuscular ketamine anestesia on 

postoperative 7th day. Following sacrification, we evaluated levels of tissue hydroxyproline and 

plasma D-dimer, anastomotic bursting pressure and histological changes in anastomotic region ( 

Figures 1-4).   Desciptive statistics for the evalution of results were given as average ± Standard 

deviation. Mann-Whitney-U test was performed for the comparison between 2 groups. Analysis 

were performed with Epi Info Version 3.5.3 and p value under 0,05 was accepted as statistically 

significant.  

 
Figure 1:    Ischemic left colon 

 

Figure 2: Ischemic colon anastomosis 
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Figure 3: APC administration through femoral vein 

 

 

Figure 4: Measurement of bursting pressure 

 

Results: Hydroxyproline level of group 1 was significantly higher than group 2 (p<0,05). 

Lymphocyte infiltration and neutrophil activation in APC given experimental groups were 

significantly lower than control groups 1 and 2 (p<0,05).  Vascular proliferation in APC given 

normal left colon anastomosis was significantly higher than control group (p<0,05). Tissue 

hydroxyproline levels were significantly higher in groups 3 and 4 when compared to control 

group 2 (p<0,05), but lower than group 1 which was not statistically significant.  Similarly, 

anastomotic bursting pressures were significantly higher in groups 3 and 4 when compared to 

group 2 (p<0,05), and lower than group 1 which was not statistically significant. There were not 

any significant differences in the same parameters between groups 3 and 4 (Figures 5 and 6, 

tables 1-2).  
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Figure 5: Inflammation and necrosis in group 2 ( HE x 40) 

 

 

Figure 6: Decreased inflammation in group 3 ( HE x 40) 

 

 

 
   Table 1: Comparison of groups 2 and 4 
 
       

   Group 2 Group 4 
       

   P   

  
Inflammation 0,009 

  

  
Activation 0,004 

  

  
Erosion/Ulcer 0,085 

  

  
Reepithelialization 1,000 

  

  
Fibrosis 0,626 

  

  Vascular proliferation 0,085   

  D-Dimer 0,915   

  
Hydroxyproline 0,019 

  

  
Bursting pressure 0,028 
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Table 2: Comparison of groups 3 and 4 
 
      

  Group 3  Group 4  

      

      
   P  
     

 Inflammation  1,000  
     

 Activation  1,000  
     

 Erosion/Ulcer  0,626  
     

 Reepithelialization  1,000  
     

 Fibrosis  0,626  
     

 Vascular proliferation  0,480  
     

 D-Dimer  0,284  
     

 Hydroxyproline  0,529  
     

 Bursting pressure  0,292  
      

 
 

 

Conclusion:  

The rate of the leak in colonic anastomoses is known to be higher when compared to other 

regions of gastrointestinal system with higher mortality and morbidity rates than anastomoses of 

small intestines. It has been shown that rates of anastomotic leakage are higher in case of 

emergency operations and/or ischemia. In patients with colonic anastomosis, 20-80% of 

postoperative mortality are results of anastomotic leaks and related complications. Adequate 

tissue oxygenation, oxydative function of neutrophils, leucocyte activation, fibroblast 

production, angiogenesis and a healthy reepithelialization are all sine qua non for wound 

healing.  

 

APC has antithrombotic, profibrinolytic, anti-inflammatory and antiapoptotic effects. It has 

been showed that it has direct anti-inflammatory and antiapoptotic effects after binding to its 

receptors on endothelial cells, neutrophild, monocytes, eosinophils and respiratory epithelial 

cells.  

 

In our study, we aimed to show the positive effects of APC on tissue perfusion and oxygenation 

in anastomotic region with its antithrombotic and profibrinolytic features. We determined 

significant increase in the levels of hydroxyproline in APC groups when compared to control 

group. Similiarly, bursting pressures were found to be significantly higher in APC groups when 

compared to controls. There were not any statistically significant changes between the groups of 

APC with normal and ischemic anastomosis, which may be positive results of APC on tissue 

ischemia. Based on these results, further studies with more extended expermental models are 

needed for the optimal application time and exact effects of APC on anastomotic healing.  
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Özet:  

Konu/Amaç Bu çalışma psoriatik artritli hastalarda elin kuvveti, becerisi, 

koordinasyonu  ve propriyosepsiyonu ile hastalık aktivitesi ve fonksiyonel kapasite 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla planlandı.  

Yöntem Nisan 2019-Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan kesitsel çalışmamıza 

CASPAR kriterlerine göre sınıflandırılan 36 psoriatik artrit hastası [Ort. Yaş 48.52 

± 9.92, Kadın: 28 (%77,8)] dahil edildi. Hastalık aktivitesi Hastalık Aktivite Skoru 

28 (DAS28) ile belirlendi. Kavrama gücü Baseline Dijital El Dinamometresi 300 

LB/135 KG® ve pinç kuvveti Baseline Hidrolik Pinç Ölçer 100 LB/45 KG ® ile 

ölçüldü. El bileği propriosepsiyonu, önceden belirlenmiş hedef açıyı (fleksiyon ve 

ekstansiyon için 30°, ulnar deviasyon için 15°, radial deviasyon için 10°) aktif 

olarak tekrarlayabilme yoluyla eklem pozisyon hissinin gonyometre kullanılarak 

ölçülmesiyle, parmak becerileri mobil uygulama, iki el koordinasyonu ve el becerisi 

Purdue Pegboard testi ile değerlendirildi. Elin fonksiyonel değerlendirmesinde 

Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ); genel fonksiyonel durum ve 

sağlıkla ilgili yaşam kalitesini değerlendirmek için ise Health Assessment 

Questionnaire (HAQ) kullanıldı. İlişkiler Pearson ve Spearman testleri ile analiz 

edildi.  

Bulgular DAS28 ile, kavrama ve pinç kuvveti, mobil uygulama skorları, Purdue 

pegboard tüm alt bölümleri ve sol el eklem pozisyonu ortalama hata miktarı 

arasında önemli korelasyonlar gösterildi. Bununla birlikte HAQ ve MHQ ile sadece 

kavrama ve pinç kuvveti arasında önemli korelasyonlar bulundu. Ek olarak, DAS28 

ile toplam HAQ ve MHQ skorları arasında orta düzeyde bir korelasyon gözlendi. 

(Sırasıyla r = 0.550, r =-0.447; p = 0.001, p = 0.006).  

Sonuç Bu çalışma, hastalığın şiddeti arttıkça el gücünün azaldığını, el ve parmak 

becerilerinin, koordinasyonun ve işlevselliğin olumsuz etkilendiğini göstermiştir. 

Sonuçlarımız, hastalığın şiddeti ile ilişkili el disabilite durumunun ve fonksiyonel 

kaybının belirlenmesinde faydalı olabilir.  
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Abstract: Medullary thyroid cancer is a rare type of thyroid cancer that secretes 

calcitonin hormone and derivates from parafolecular C cells of neural crest origin. 

It constitutes 5-10% of all thyroid cancer types. Novel and combinatorial agents 

are becoming sought after entities in cancer treatment and these treatments are 

even more valuable for thyroid cancer. Although the herbal origin of thymol is 

Thymus vulgaris, it is a natural compound that can be isolated from many different 

plants and essential oils belonging to the Labiatae (Lamiaceae) family members. 

Many studies have shown that thymol has anti-fungal, anti-microbial, anti-

inflammatory, antioxidant, anti-diabetic, anti-viral and anti-tumoral effects. The 

aim of this study is to determine the effect of thymol on cell proliferation in TT 

medullary cancer cell line and possible cellular action mechanism via thyroid-

related microRNA. The effect of thymol on cell viability was determined by XT Cell 

Viability Assay. Expression profiles of thyroid cancer related microRNAs such as 

miR-21, miR-375, miR-224 and miR-130a were determined by real-time PCR.  IC50 

dose of thymol in TT medullary cancer cells was detected as 125 μM at the 24th 

hour. HEK-293 cells were used as normal control cell line. It was observed that 

thymol significantly downregulates expressions of microRNAs in the TT cells. 

Thymol is thought to behave as an anti-cancer agent by affecting cell viability and 

expressions of microRNAs involved in migration, invasion and proliferation of 

thyroid cancer. Therefore, thymol can be a strong candidate for further studies 

aimed at finding a better, more effective treatment approach for thyroid cancer. 
 

Key words: thymol, medullary thyroid cancer, TT cells, microRNA 
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Özet: Çalışmamız COVID-19’da ibuprofen ilacının kullanılıp kullanılmaması 

gerektiğine dair literatürdeki araştırmalar göz önünde bulundurularak hazırlandı. 

İbuprofenin COVID-19 ile doğrudan etkileşimi yoktur(1). Diğer nonsteroidal 

antiinflamatuar ilaçlar ve ibuprofenin COVID-19’da kullanımına yönelik endişeler 

randomize kontrollü çalışmalarda değerlendirildi, aralarında anlamlı bir ilişki 

bulunamadı ve deliller yetersiz düzeyde idi(2). Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçları 

ve ibuprofeni COVID-19’un kötüleşmesine bağlayan net bir bilimsel delil yoktur(3). 

Ancak hastanın bulgularını kontrol etmek ve diğer taraftan COVID-19 ile ilişkili 

ateş ve sistemik semptomlar için parasetamol kullanılması mantıklı olarak 

görülmektedir(3). Anjiyotensin dönüştürücü enzim-2, COVID-19 patogenezinde 

kritik bir rol oynamaktadır insan hücrelerine virüsün girişini sağlamaktadır ve insan 

dokularında yaygın bir şekilde bulunmaktadır(4). Koronavirüs için bir giriş 

reseptörü olarak görev yapan anjiyotensin dönüştürücü enzim-2'yi up-regüle ederek 

COVID-19’u şiddetlendirebileceği varsayılmaktadır(5). Tutarsız ve sınırlı deliller 

gözönüne alınarak yararı ve riskler göz önünde bulundurulmalı ve renin 

anjiyotensin blokerleri ile tedavi devam etmelidir(5). Koronavirüslerin anjiyotensin 

dönüştürücü enzim-2'ye bağlandığı ve ibuprofen verilince anjiyotensin dönüştürücü 

enzim-2 aktivitesini artırabileceği, bu nedenle koronavirüslerin bulaşma süreçlerini 

güçlendirdiği  iddia edilmektedir(6). COVID-19 gibi şiddetli viral enfeksiyonlarda 

parasetamolden ziyade ibuprofen gibi güçlü bir antiinflamatuar ilaç kullanma 

ihtimali daha fazladır(6). Bu nedenle oluşabilecek potansiyel zarar, bir ilaç olarak 

ibuprofenin kendisinden daha çok reçete edilişinin fazla olması ile ilişkili olması 

daha muhtemeldir(6). Mevcut olan epidemiyolojik deliller COVID-19 hastalarında 

ibuprofenin zararlı etkisininin nedensel bağlantısını ortaya çıkaracak kadar güçlü 

değildir(6). Eldeki veriler göz önünde tutulduğunda hastalar Dünya Sağlık 

Örgütü’nün önerilerine göre COVID-19’da ateşi düşürmek için öncelikle tekli 

olarak parasetamol verilmektedir, yeterli etki sağlanamadığı takdirde parasetamol 

ile birlikte ibuprofenin kombine verilebilmesi adına mevcut deliller yetersizdir(6). 

Bununla birlikte ibuprofen eklenmesinin riski, faydasına oranla değerlendirilir(6). 

Birkaç anekdot raporuna ve yeterli delil sunamayan deney verilerine dayanan 

parasetamol kullanımını teşvik eden karar hastalardaki ağrı ve ateşi kontrol etmede 

etkili olan bir ilaçtan insanları mahrum bırakabilir(7). Parasetamol kullanımını 

teşvik etmek ve ibuprofen kullanımını azaltmak, hastalarda semptomların kontrolü 

için ibuprofen eklemek yerine yüksek doz parasetamol kullanımına neden olabilir(7). 

Hepatik hasar riskini artırabilir, bu da COVID-19 bağlantılı karaciğer fonksiyon 

değişikliklerini artırabilir(7). İşte bu noktada şu söylenebilir, ibuprofen ile artan 

COVID-19 şiddetini destekleyen bilimsel veri yoktur(7).  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, ibuprofen, coronavirus, non-steroidal 

antiinflamatuar ilaçlar 
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Özet: COVID-19, SARS-COV2 olarak adlandırılan ciddi solunum yolu 

enfeksiyonuna neden olan ve koronavirus ailesinden olan enfeksiyon hastalığı 

etkenidir. İlk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaleti Wuhan kentinde ortaya 

çıkmış ve hızla komşu ülkelere ve ardından tüm dünyaya yayılarak pandemi 

yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayında COVID-19’u pandemi olarak ilan 

etmiştir. COVID-19 insandan insana damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Hastalığın 

kesin bir ilaç ya da aşısı bulunmamıştır. Pandemi tüm dünyayı etkisi altına almış 

ve hala da devam etmektedir. Tüm toplum fertleri bu salgından etkilenmiştir. 

Hükümetler salgınının yayılmasını önlemek için ciddi önlemler ve yasaklar 

uygulamış ve uygulamaya devam etmektedir. Toplumun hassas gruplarına sokağa 

çıkma yasakları uygulanmış ve tüm toplu etkinlikler yasaklanmıştır. Bu dönemde 

hastaneye başvuru oranlarında azalma olmuştur. Şöyle ki bazı ihtiyacı olan kişiler 

hastalık bulaşması korkusundan hastaneye başvuru yapmamıştır. Literatürde 

COVID-19’un hastane ameliyat oranlarına etkisi ile ilgili yayın bulunmamaktadır. 

Çalışmadaki amacımız, COVID-19 pandemi döneminde ve pandemi öncesinde 

kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılan ameliyat sayılarındaki değişimin 

araştırılması amaçlanmıştır.  

Mart – Ağustos 2019 ayları ve Mart – Ağustos 2020 ayları arasında Trabzon 

Kanuni Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2019 ve 2020 yılında toplam 6 

aylık dönemde ameliyat olan olgular retrospektif olarak incelendi. Hastaneye 

başvuran olguların ortalama yaşı ve 6 aylık toplam ameliyat sayıları kaydedildi. 

Veriler SPSS ortamına aktarılarak ortalama, standart sapma, yüzdeler hesaplandı. 

Yüzdeler arasında fark olup olmadığı yüzdelerin anlamlılık testi ile incelendi.  

2019 yılında 6 aylık dönemde toplam 2487 ameliyat yapıldı. Olguların ortalama 

yaşı 39,45±12,7 idi. A grubu ameliyat sayısı 96, B grubu 300, C grubu 807, D 

grubu 788, E grubu 496 idi  

2020 yılında 6 aylık dönemde toplam 2189 ameliyat yapıldı. Olguların ortalama 

yaşı 41,35±10,95 idi. A grubu ameliyat sayısı 53, B grubu 212, C grubu 725, D 

grubu 661, E grubu 538 idi.  

2019 ve 2020 yılı 6 aylık (Mart-Ağustos) dönemin kıyaslanmasında 2020 yılında 

anlamlı bir azalma tespit edildi. En büyük düşüş A ve B grubu ameliyatlarda 

olduğu görüldü. C ve D grubu ameliyatlarda ciddi bir düşüş olmadığı tespit edildi. 

E grubu ameliyatların ise arttığı görüldü.  

C ve D grubu ameliyatların pandemi döneminde ciddi oranda azalmamasının 

sebebi olarak bu grup ameliyatlara sezaryen ameliyatının dahil olması düşünüldü. 

Sezaryen operasyonu ertelenemez bir operasyon olduğundan pandemi döneminde 

bu ameliyatlar devam etmiştir. Ancak A ve B grubu ameliyatlar (vajinal ve 

abdominal histerektomi vs) ertelenebilir olduğundan bu grup ameliyatlarda 

pandemi döneminde ciddi azalma olduğu görüldü. 

Sonuç olarak pandemi süreci ameliyat sayılarını da etkilemiştir. En büyük değişim 

jinekolojik ameliyat grubunda (A-B) olmuştur.  
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97  
Proceedings Book  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Anatomi Dersine İlişkin 

Tutumlarının Belirlenmesi  (İlknur Dolu) 

 
 

 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

98  
Proceedings Book  

 

 

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Anatomi Dersine İlişkin 

Tutumlarının Belirlenmesi 
 

İlknur Dolu
1
 

1Bartın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, idolu@bartin.edu.tr  

 

 
Özet: Bu çalışma, hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin anatomi dersine ilişkin 

tutumlarını belirlemek ve bu tutumları ile öğretim elemanlarına ve okul yönetimine 

ilişkin memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla 

planlanmıştır. Kesitsel tipte planlanan bu çalışma toplamda 67 birinci sınıf 

hemşirelik öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma verilerini toplama 

amacıyla tanıtıcı bilgi formu, Anatomi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği ve Öğrenci 

Doyum Ölçeği-Kısa Formu kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %67’si 

kadın olup yaş ortalamaları 19,72 (SS, 2,75; Min.-Max., 18-40). Öğrencilerin 

Anatomi Tutum Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 78,73 (SS, 13,13), 

öğretim elemanları alt boyutundan 15,15 (SS,4,62) ve okul yönetimi alt 

boyutundan 12,01 (SS, 3,92)’tir. Anatomi Tutum Ölçeği toplam puanı ile öğretim 

elemanları (r=,396; p=0,005) ve okul yönetimi alt arasında zayıf (r=,249; 

p=0,001) bir ilişki saptanmıştır. Kadın ve erkek öğrencilerin anatomi dersinde 

sergilenen olumlu ve olumsuz davranışlar alt boyutu (U= 288,5; 0,008) ile 

Anatomi Tutum Ölçeği toplamından (U=317,5; 0,025) aldıkları istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak bu çalışma sonuçları literatürde yer 

alan diğer çalışmalar ile ele alındığında hemşirelik öğrencilerin anatomi dersine 

ilişkin tutumlarının orta seviyede olduğu ve bu tutumun öğretim elemanlarından ve 

okul yönetiminden etkilendiği görülmüştür. Öğrencilerin derse karşı tutumlarını ve 

dersin gerekliliğine olan inancı artırmaya ve derse yönelik ön yargıları azaltmaya 

yönelik çalışmalar planlanması önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: anatomi, öğrenci, hemşire, memnuniyet 

 

 

Giriş 

Anatomi dersi günümüzde halen öğretim ve değerlendirme yöntemleri ile işlenmektedir. 

Yanısıra, anatomi dersinin daha iyi öğretilmesi amacıyla farklı metodlar eğitmenler tarafından 

denenmeye devam edilmektedir (Bahçeci, 2006; Kılıç, 2018). Anatomi ders hemşirelik gibi 

sağlık bilimlerinde eğitim hayatları boyunca alacakları diğer derslerle bağlantılı olması 

açısından büyük öneme sahiptir (Abdullahi ve Gannon, 2012). Kırlı (2019)’nın yaptığı 

çalışmaya göre hemşirelik öğrencileri genel olarak anatomi dersinin çok öğretici olduğunu 

düşünmekte ancak mesleki çalışma hayatları ile anatomi dersi arasında bağlantı kurmakta 

zorlanmaktadırlar. Hemşirelik öğrencilerine göre anatomi dersi mesleki eğitim aldığını 

hissettirmekte ancak maket veya kadavra üzerinde verilen eğitimlerin süresi yetersiz kalmakta 

idi.  

 

Tıp fakültesi öğrencileri ile yapılan bir çalışmaya göre haftalık çalışma süresi ile alınan not 

arasında bağlantı olmamasının yanı sıra en sık ifade edilen görüş anatomi eğitiminin kadavra 

üzerinde yapılması idi (Çetkin 2016). Yapılan bir diğer çalışmaya göre ise tıp fakültesi 
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öğrencilerinin anatomi dersine ilişkin memnuniyet düzeyleri orta bulunmuş ve bu durum 

eğitime ilişkin öğrencilerin görüşünün alınmasının gerekli olduğu görüşüne yol açmıştır 

(Tuygar ve ark., 2015). Mezun olan ve temel tıp bilimlerinde araştırma görevlisi olarak çalışan 

araştırma görevlilerinin %50’sine ise lisan eğitimlerinde aldıkları anatomi dersinin yararlı ve 

ders içeriklerinin yeterli olduğunu belirtir iken %31’i içeriğinin artırılması, %24’ü azaltılması 

görüşünü savunmuşlardır (Yılmaz ve ark., 2017).   

 

Diğer yandan son yıllarda önemle ele alınan bir konu olan kalite, her alanda olduğu gibi 

yükseköğretimde de sıklıkla tartışılan önemli konular arasındadır. Verilen eğitim hizmetlerinin 

öncelikli yararlanıcısı olan öğrenciler, özellikle de okula yeni gelen öğrenciler bir yandan eğitim 

alırken diğer yandan eğitim kalitesini değerlendirilmesinde de önemli role sahiptirler (Özdemir, 

2002). Hemşirelik öğrencilerinin doyumlarını belirlemek amacıyla geliştirilen ölçekler (Baykan 

ve ark., 2011) bu amaçla kullanılabilmekte ve öğrencilerin başarısını etkileyen faktörler ortaya 

konulabilmektedir. Bu bağlamda ayrıca önem arz etmektedir. 

 

Hemşirelik bölümlerinde anatomi dersi çoğunlukla öğrencilerin eğitimlerinin birinci yılında ve 

ilk dönemde, 2 saat teorik ve 2 saat laboratuvar uygulaması olacak şekilde verilmektedir. Eğitim 

hayatına bağladıkları ilk dönemde aldıkları bu derse ilişkin öğrencilerin tutumları, öğrendikleri 

bilgilerin sonraki yıllardaki bütün derslerin alt yapısını oluşturma özelliği olması nedeniyle 

ilerleyen yıllardaki derslerle ilişkili öğrenme tutumlarını ve başarılarını da etkileyecektir. Ayrıca 

kanıtlarında ortaya koyduğu üzere büyük oranda öğretim elemanlarının ve okul yönetimin 

yaklaşımından etkilenen öğrencilerin aldıkları eğitimle ilgili doyumları da akademik başarılarını 

önemli ölçüde etkilemektedir (Gündoğdu ve Yaşar, 2016). Bu bağlamda bu çalışma, hemşirelik 

birinci sınıf öğrencilerinin anatomi dersine ilişkin tutumlarını belirlemek ve bu tutumları ile 

öğretim elemanlarına ve okul yönetimine ilişkin memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. 

 

Yöntem 

 

Bu araştırma kesitsel-tanımlayıcı tipte planlanmıştır. 

Araştırma evreni ve örneklemi: Araştırma evreninin 2019-2020 öğretim yılı kayıt yaptıran 72 

birinci sınıf hemşirelik programı öğrencisi oluşturmuş olup örneklem seçimine gidilmemiş 

evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışma sonunda toplamda 67 öğrenci gönüllü 

olarak çalışmaya katılmıştır. Öğrenciler teorik dersler sonrasında anatomi laboratuvarında 

iskelet, kas, sinir, solunum, dolaşım, sindirim, ürogenital sistemlere ve duyu organlarına ait 

maketler ile afiş setlerinden yararlanılarak laboratuvar eğitimi almışlardır. Ayrıca isteyen 

öğrenciler haftada 3 gün birer saat süre ile serbest çalışma saatlerinde anatomi laboratuvarını 

kullanabilmişlerdir.  

 

Çalışma verilerini toplama amacıyla tanıtıcı bilgi formu, Anatomi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği 

ve Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Formu kullanılmıştır. 

 

Tanıtıcı Bilgi Formu: Bu formda öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeyi amaçlayan 

kapalı uçlu sorular bulunmaktadır. 
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Anatomi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği: Bahçeci (2006) tarafından geliştirilen ölçek anatomi 

dersine bağlılık, anatomi dersinde sergilenen olumsuz tutum ve davranışlar, anatomi dersine 

ilişkin önyargılar ve anatomi dersine karşı olan inanç olmak üzere toplamda dört alt boyuttan 

oluşmaktadır. Toplamda 24 maddeden oluşan ve 5’li likert tipte olan ölçekten alınabilecek en 

düşük puan 24, en yüksek puan 120’dir. Ölçeğin bütününe ilişkin alınan 24- 55 puan düşük 

düzey tutum, 56-88 puan orta düzey tutum, 89-120 puan yüksek düzeyde tutum olarak 

yorumlanmaktadır. Ölçek anatomi dersine bağlılık, anatomi dersinde sergilenen olumlu ve 

olumsuz davranışlar, anatomi dersine ilişkin ön yargılar ve anatomi dersinin gerekliliğine olan 

inanç alt boyutlarından oluşmaktadır. Geliştirilen ölçeğin iç tutarlığı Cronbach alfa katsayısı 

0,75 olarak hesaplamıştır. Bu çalışmada ölçeğin tamamı için hesaplanan cronbah alfa katsayısı 

0,87’dir. 

 

Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Formu: Baykal ve ark. (2011) tarafından geliştirilen ölçek öğretim 

elemanları, okul yönetimi, kararlara katılım, bilimsel sosyal ve teknik olanaklar ve eğitim 

öğretimin niteliği olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Toplam 53 sorudan oluşan ve 5’li 

likert tipte olan ölçeğin Cronbach alfa katsayısı alt boyutları için 0,83-0,97 arasında 

değişmektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 53 en yüksek puan 265’tir. Katılımcıların 

ölçekten aldığı puan yükseldikçe doyumlarının arttığı şeklinde yorumlanır. Bu çalışmada 

öğretim elemanlarına ve okul yönetimine ilişkin alt boyutları kullanılmıştır. Bu çalışmada 

öğretim elemanları alt boyutunun Cronbach alfa katsayısı 0,90, okul yönetimi alt boyutunun 

0,88 olarak hesaplanmıştır.   

 

İstatistiksel analiz: Çalışma verilerinin normal dağılıma uygunluğunu test etmek amacıyla 

Shapiro–Wilk testi kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler için sayı ve yüzdelikler verilmiştir. 

Verilen normal dağılım göstermemesi neticesinde gruplar arası karşılaştırma yapmak amacıyla 

Mann-Whitney U testi ve ölçek puanları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla Spearman 

korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Analizler için SPSS 20.0 kullanılmış olup p≤0.05 anlamlılık 

düzeyi olarak kabul edilmiştir. 

 

Bulgular 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %67’si kadın olup yaş ortalamaları 19,72 (SS, 2,75; Min.-Max., 

18-40). Katılımcıların yarısından fazlası (%53) hemşirelik bölümüne mesleği sevdiği için kayıt 

yaptırmış olup ikinci sırada kaydolma sebebi iş bulma imkanının yüksek olmasıdır (%23). 

Öğrencilerin %61’i anatomi dersine sadece sınavdan önce çalışmış, yine büyük çoğunluğu 

(%83) çalışma kaynağı olarak ders sunumlarını kullanmıştır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Öğrencilere ait özellikler 

  Sayı % 

Yaş 
  

     Ortalama (±SS, Min.-Max.) 19,72 (±2,75, 18-40) 

Cinsiyet 

       Kadın 46 68,7 

     Erkek 21 31,3 

Bölüm tercih nedeni* 

       Sevdiğim meslek 36 53,7 

     İş imkanının olması 16 23,9 

     Aile baskısı/yönlendirmesi 8 11,9 

     Puanım yettiği içn 3 4,5 

Çalışma şekli 
  

     Sınavlardan önce çalıştım 41 61,2 

     Her dersten önce veya sonra olmasa da düzenli çalıştım 17 25,4 

     Her dersten sonra tekrar yaptım 7 10,4 

     Dersten önce ve sonra çalıştım 2 3,0 

Kullanılan kaynak materyal** 
  

     Ders sunumları 56 83,6 

     Hocanın önerdiği kaynak 21 31,4 

     İnternet kaynakları 11 16,4 

     Hepsi 11 16,4 

     Önerilen dışında kitap ve atlaslar 5 7,5 

*Bazı öğrenciler (4 öğrenci) bu soruyu yanıtlamamıştır. ;** Katılımcılar birden fazla seçenek işaretleyebilmiş, 

yüzdeler verilen cevaplar üzerinden hesaplanmıştır. 

 

Öğrencilerin Anatomi Tutum Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 78,73 (SS, 13,13), 

Öğrenci Doyum Ölçeği Kısa Formu öğretim elemanları alt boyutundan 15,15 (SS,4,62) ve okul 

yönetimi alt boyutundan 12,01 (SS, 3,92)’tir (Tablo 2). 

 
Tablo 2. Anatomi Tutum Ölçeği ve Öğrenci Doyum Ölçeği Kısa Formu Öğretim Elemanları ve Okul 

Yönetimi alt boyutlarının puan ortalamaları 

  

Alınabilecek 

Puan Aralığı 

Alınan Puan 

Aralığı 
Ort. (SS) 

Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa Form       

     Öğretim elemanları 12-60 12-44 15,15 (4,62) 

     Okul yönetimi 9-45 9-29 12,01 (3,92) 

Anatomi Tutum Ölçeği 24-120 44-106 78,73 (13,13) 

     Anatomi dersine bağlılık 12-60 14-59 39,01 (9,46) 

     Anatomi dersinde sergilenen olumlu ve 

olumsuz davranışlar 
4-20 4-19 12,91 (3,14) 

     Anatomi dersine ilişkin ön yargılar 4-20 11-20 17,19 (2,32) 

Anatomi dersinin gerekliliğine olan inanç 4-20 4-14 9,61 (2,65) 
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İstatistiksel olarak Anatomi Tutum Ölçeği toplam puanı ile Öğrenci Doyum Ölçeği Kısa Formu 

öğretim elemanları alt boyutu (r=,396; p=0,005) ve okul yönetimi alt boyutu arasında zayıf 

(r=,249; p=0,001) bir ilişki saptanmıştır (Tablo 3). 

 
Tablo 3. Anatomi Tutum Ölçeği ve Öğrenci Doyum Ölçeği Kısa Formu Öğretim Elemanları ve Okul 

Yönetimi alt boyutlarının puan ortalamaları arasındaki ilişki 

 

  

  

Anatomi Tutum Ölçeği 

Anatomi dersine 

bağlılık 

Anatomi 

dersinde 

sergilenen 

olumlu ve 

olumsuz 

davranışlar 

Anatomi 

dersine 

ilişkin ön 

yargılar 

Anatomi 

dersinin 

gerekliliğine 

olan inanç 

Toplam 

Öğrenci Doyum 

Ölçeği-Kısa Form 
          

     Öğretim 

elemanları 
-,317** -,130 -,249* -,119 -,396** 

     Okul yönetimi -,398** -,161 -,327* -,053 -,342** 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ; **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tablo 4’de Öğrencilerin cinsiyetlerine göre Anatomi Tutum Ölçeği ve Öğrenci Doyum Ölçeği 

Kısa Formu öğretim elemanları ve okul yönetimi alt boyutlarının karşılaştırılması verilmiştir. 

Yapılan analiz neticesinde, kadın ve erkek öğrencilerin anatomi dersinde sergilenen olumlu ve 

olumsuz davranışlar alt boyutu (U= 288,5; 0,008) ile Anatomi Tutum Ölçeği toplamından 

(U=317,5; 0,025) aldıkları istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Araştırma 

kapsamında incelenen diğer değişkenler ile Anatomi Tutum Ölçeği ve Öğrenci Doyum Ölçeği 

Kısa Formu öğretim elemanları ve okul yönetimi alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p>0,05). 
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Tablo 4. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre Anatomi Tutum Ölçeği ve Öğrenci Doyum Ölçeği Kısa Formu 

Öğretim Elemanları ve Okul Yönetimi alt boyutlarının karşılaştırılması 

 

  
Cinsiyet N 

Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 
Z U p 

Öğrenci Doyum Ölçeği-Kısa 

Form               

     Öğretim elemanları 

  

Kadın 46 35.96 1654 
1,236 393,0 ,217 

Erkek 21 29.71 624 

     Okul yönetimi 

  

Kadın 46 35.41 1629 
0,902 418,0 ,367 

Erkek 21 30.9 649 

Anatomi Tutum Ölçeği 

  

Kadın 46 37.6 1729.5 
2,239 317,5 0,025 

Erkek 21 26.12 548.5 

     Anatomi dersine bağlılık 

  

Kadın 46 36.6 1683.5 
1,617 363,5 ,106 

Erkek 21 28.31 594.5 

     Anatomi dersinde sergilenen 

olumlu ve olumsuz davranışlar 

  
Kadın 46 38.23 1758.5 2,653 288,5 ,008 

Erkek 21 24.74 519.5 

     Anatomi dersine ilişkin ön 

yargılar 

  

Kadın 46 36.11 1661 
1,325 386,0 ,185 

Erkek 21 29.38 617 

     Anatomi dersinin gerekliliğine 

olan inanç 

  

Kadın 46 33.23 1528.5 
0,484 447,5 ,628 

Erkek 21 35.69 749.5 

 

Tartışma ve Sonuç 

Bu çalışma sonucuna göre hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin anatomi dersine karşı tutumları 

orta düzeyde olduğu görülmüştür. Kadın öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha yüksek oranda 

anatomi dersine karşı olumlu tutum sergilemektedir. Ayrıca, öğrencilerin anatomi dersine karşı 

tutumları öğretim elemanları ve okul yönetiminin yaklaşımından da etkilenmektedir. Bu 

çalışmada 78,73 olarak hesaplanan ortalama anatomi dersi tutum puanı, Lök ve diğerlerinin 

(2010) beden eğitimi ve spor yüksekokulunda yaptığı çalışmaya 74,82 olarak hesaplanmıştır. 

Yine Serin ve Zambak (2020) tarafından beden eğitimi, antrenörlük eğitimi ve hemşirelik 

eğitimi öğrencilerinin anatomi dersine yönelik tutumlarının karşılaştırıldığı çalışmaya göre 

hemşirelik öğrencilerinde anatomi dersine bağlılık ve anatomi dersinde sergilenen olumlu ve 

olumsuz davranışlara ilişkin alınan puanlar benzerdir. Ancak, bu çalışma örnekleminde, anatomi 

dersine ilişkin ön yargılar Serin ve Zambak (2020)’ın çalışmasına göre daha yüksek 

bulunmuştur. Yine, bu çalışmada öğretim elemanı ve okul yönetimi ile anatomi dersine ilişkin 

ön yargılar arasında ilişki bulunması sonraki yıllarda nedenlere ve çözüm önerilerine yönelik 

yeni araştırmaların yapılması gerekliliğini oryaya koymaktadır. Diğer yandan bizim 

çalışmamızda, anatomi dersinin gerekliliğine olan inancın da Serin ve Zambak (2020)’ın 

çalışmasına göre daha düşüktür. Serin ve Zambak (2020)’ın çalışmasında hemşirelik 

öğrencilerinde cinsiyete göre anatomi tutumuna ilişkin herhangi bir farklılık saptanmamış iken, 

bu çalışmada kadın öğrencilerin anatomi dersinde sergilenen olumlu ve olumsuz davranışlar alt 

boyutundan daha yüksek puan aldıkları görülmüştür.  
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Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin anatomi dersine karşı tutumu ile öğretim elemanları ve 

okul yönetimi arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Sonuç olarak 

bu çalışma sonuçları literatürde yer alan diğer çalışmalar ile ele alındığında hemşirelik 

öğrencilerin anatomi dersine ilişkin tutumlarının orta seviyede olduğu ve bu tutumun öğretim 

elemanlarından ve okul yönetiminden etkilendiği görülmüştür. Bu bağlamda hemşirelik 

öğrencilerinin anatomi tutumlarını etkileyen faktörlerin incelendiği ve derse karşı tutumlarını 

geliştirmeye, özellikle de dersin gerekliliğine olan inancı artırmaya ve derse yönelik ön yargıları 

azaltmaya yönelik planlamalar yapılmasının gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  
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Özet: Endometriyum, steroid hormon konsantrasyonundaki dalgalanmalara bağlı 

olarak siklik değişiklikler gösteren, kadın üreme sistemine ait oldukça dinamik bir 

dokudur. Endometriyozis, endometriyal bezlerin ve stromanın uterus kavitesi dışında 

vücudun diğer doku ve organlarında yerleşmesiyle karakterize jinekolojik bir 

hastalıktır. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %5-10’unu etkilemektedir. Benign 

karakterde bir hastalık olarak kabul görmesine rağmen, endometriyal hücrelerin 

çeşitli doku ve organlara metastazı ve invazyonu sebebiyle kanserle ortak özellikler 

paylaşır. Genetik, hormonal ve çevresel faktörlerin kompleks etkileşimlerinin 

endometriyozis oluşumunda rol oynadığı bilinmekle birlikte endometriyozis 

patogenezinde yer alan moleküler mekanizmalar hala aydınlatılamamıştır. Özellikle 

son yıllarda birçok araştırmacı, endometriyozis gelişimi ve tanısı ile ilgili olarak 

glikoproteinler, enflamatuvar ve non-enflamatuvar sitokinler, adezyon molekülleri, 

anjiyogenik faktörler, büyüme faktörleri gibi hedef moleküllere odaklanmış ve bu 

moleküllerin endometriyoziste biyolojik markerlar olarak kullanılabileceğini 

göstermişlerdir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda endometriyozisli hastaların vücut 

sıvılarında sitokin seviyelerinde önemli artışların meydana geldiği rapor edilmiştir. 

Sitokinler, immün yanıtın düzenlenmesinden sorumlu, hücre çoğalması, hücre 

aktivasyonu, motilite, adezyon ve morfogenezde rol alan, protein veya glikoprotein 

yapısındaki maddelerdir.  Monosit kemotaksik protein 2 (MCP-2), monositlerin 

enflamasyon alanında birikmelerini sağlayan bir kemokindir. Bu çalışmada, insanda 

normal endometriyum ve endometriyotik dokularda MCP-2’nin hücresel 

ekspresyonlarının immünohistokimyasal olarak araştırılması amaçlanmıştır. Yaşları 

20-40 arasında değişen, 25 kadından endometriyotik doku örnekleri alındı. Ayrıca 

infertilite tedavisi amacıyla başvuru yapan, endometriyozise sahip olmayan, 10 

kadından elde edilen endometriyum biyopsileri de kontrol amacıyla kullanıldı. 

Dokular uygun yöntemlerle hazırlanarak immünohistokimyasal yöntemle incelendi. 

Endometriyotik dokularda MCP-2 immünreaktivitesinin epitel hücrelerinde belirgin 

olarak artış gösterdiği bulundu. Ötopik endometriyumda da yüzey ve bez epitelinde 

MCP-2 ekspresyonunun kontrol grubuna göre belirgin olarak arttığı tespit edildi. 

Bunların yanında, endometriyotik dokularda, makrofajların stromadaki sayılarının 

anlamlı olarak yükseldiği gösterildi. Sonuç olarak MCP-2’nin normal 

endometriyum biyolojisi yanında, endometriyozis gelişimi ve patogenezinde rol 

alabileceği kanaatine varıldı. 

  
 

Anahtar Kelimeler: MCP-2, endometriyum, endometriozis, immünohistokimya. 
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Özet: Acil sağlık hizmetleri ortaya çıktığı ilk dönemlerde bütüncül bir sistem 

oluşturamamış olsa da kaza, afet, savaş gibi durumlarda bireylerin ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik tıbbi müdahalelerde bulunulmuştur. Acil sağlık hizmetleri, ani 

gelişen olaylara karşı bireylerin hayati fonksiyonlarını devam ettirmelerini 

engelleyecek durumları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Beraberinde, olay 

yerinde gerçekleştirilen tıbbi bakımın ardından hastanın hızlı bir şekilde en yakın 

sağlık kuruluşuna transferi planlanmaktadır. Türkiye’de hasta nakilleri kara, hava 

ve deniz yoluyla yapılmakla birlikte, çoğunlukla kara ambulansı kullanılmaktadır. 

Ancak ciddi yaralanmalar, travmalar, toplu meydana gelen kazalar, doğal afetler, 

sağlık hizmetine uzak olan bölgelerde meydana gelen olaylar, hastaneler arası 

transferin acil olarak sağlanması gereken durumlar, organ nakilleri, ileri derece 

tıbbi bakım gerektiren durumlar gibi sürenin hayati bir öneme sahip olduğu 

durumlarda hava ambulansı da faaliyete geçirilmektedir. Son yıllarda dünya 

genelinde kullanımı giderek yaygınlaşan hava ambulansları, hasta nakli veya acil 

tıbbi müdahale amaçlı kullanılmak üzere ulusal sivil havacılık yetkili biriminden 

çalışma ve uçuş izni almış, uygun tıbbi donanıma sahip uçak ve helikopterler 

olarak tanımlanmaktadır. Acil sağlık hizmetlerinde iki araç türü hava ambulansı 

olarak kullanılmaktadır; helikopter ambulanslar ve uçak ambulanslar. Türkiye’de 

2008 yılında 2 helikopterle hizmet sunmaya başlayan hava ambulansları Sağlık 

Bakanlığı bünyesinde ilk olarak Ankara daha sonra İstanbul, İzmir ve Erzurum’da 

hizmet vermeye başlamıştır. Hizmet alım yoluyla gerçekleştirilen hava ambulans 

hizmetlerinde 2018 yılı itibarı ile de 4 uçak ambulansı ve 17 helikopter ambulansı 

ile toplam 3322 hasta nakli gerçekleştirilmiştir. Dünyada hava ambulans 

sistemlerinin en iyi örnekleri olarak Norveç ve Avustralya gösterilmektedir. 

Norveç’te Ulusal Hava Ambulans Servisi ile nüfusun az olduğu kuzeydeki yerleşim 

alanlarında çoğunlukla jet uçak ambulans olmak üzere ülke geneline yayılmış 

helikopter ve uçak ambulansları ile hizmet ağı oluşturulmuştur. Norveç’te her yıl 

yaklaşık 20000 hastaya hava ambulansı hizmeti verilmektedir. Avustralya’da ise 

2019 yılında 96 hava ambulansı aracı bulunmaktadır. 2018-2019 yıllarında 

Avustralya’da 38615 kişi bu hizmetten yararlandırılmıştır. Türkiye gibi ülkeler 

açısından değerlendirildiğinde kırsal bölgelerde yaşayan nüfusun yoğun olduğu 

bölgelerde hava ambulansı araçlarının acil vakalar için kritik öneme sahip 

oldukları söylenebilir. Ancak bu araçların mevcudiyeti yanında işlevsellikleri 

açısından hastanelerde özellikle helikopterler için iniş ve kalkış yapabilecekleri 

uygun alanların varlığı da önemli bir gerekliliktir. Bu çalışmada Türkiye’de ve 

diğerçeşitli ülkelerde faaliyet yürüten hava ambulans sistemleri değerlendirilmiş 

ve iyi uygulama örnekleri ile konu incelenmiştir.   

 
 

Anahtar Kelimeler:hava ambulansı, acil sağlık hizmetleri, hasta, nakil 

 

 

 

 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

109  
Proceedings Book  

 

Giriş 

Acil sağlık hizmetleri, beklenmedik şekilde ortaya çıkan bir hastalık veya yaralanma ile birlikte 

başlayan ve öncelikli ilk yardım, temel yaşam desteği sağlayan hizmetleri ve hasta ve yaralıların 

naklini sağlayan hizmetleri kapsamaktadır (Aydın, 2006). Son yıllarda giderek uzmanlaşan ve 

hastanelerden ayrılarak farklı bir komuta merkezinden yönetilen, şehirlerin yoğunluk ve 

coğrafik şartlarına göre konuşlandırılan ve ambulanslardan oluşan bir yapı ile acil sağlık 

hizmetleri sunulmaktadır (Çakal & Özdemir, 2016). 

Şehirleşme ile beraber artan nüfus, hareketlilik, yaşam tarzı, makineleşme, yoğun trafik gibi 

durumlar acil tıbbi hastalıklar, şiddet olayları ve kazalar gibi beklenmedik olayların artmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle, hasta veya yaralının yaşam şansını artırmak, oluşabilecek 

komplikasyonları önlemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak ve başka yere nakli için, hastane öncesi 

acil bakım hizmetleri zorunlu bir hal almıştır. Hastane öncesi acil bakım hizmetlerinin en 

önemli unsuru da ambulans hizmeti olarak görülmektedir (Aslan & Güzel, 2018). 

1960’lı yıllarda hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda; ülkelerin politikaları, 

ekonomisi, refah düzeyi, coğrafi konumları ve farklı birçok durumun etkisiyle farklı modeller 

ortaya çıkmıştır (Sevim & Maden, 2018). Genel olarak tüm dünya ülkelerinde hastane öncesi 

acil sağlık hizmetleri Fransız-Alman (Franko-German) ya da İngiliz-Amerikan (Anglo-

Amerikan) modellerine göre yapılandırılmıştır(Şimşek, Günaydın, & Gündüz, 2019). Anglo-

Amerikan modelinde hasta daha ileri ve kaliteli hizmet alabilmesi için hızlı bir biçimde 

hastaneye taşınırken, Franko-German modelinde hastane imkânlarını hastaya ulaştırmak için 

acil hekimleri ve ileri teknoloji sahaya taşınır. Anglo-Amerikan modele uyum sağlayan ülkeler 

arasında A.B.D, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Avustralya, Kanada ve Türkiye gelmektedir. 

Franko-German modelini ise Avusturya, Fransa, Almanya, Norveç, Rusya, İsviçre ve 

Finlandiya gibi ülkeler uygulamaktadır. Hizmet sunumu Fransız-Alman Modelde “kal ve tedavi 

et”, İngiliz-Amerikan Modelde ise “kap ve götür” prensibine göre gerçekleştirilmektedir 

(Paksoy, 2016)(Tablo 1). 

Türkiye'de Anglo-Amerikan hastane öncesi acil sağlık hizmetleri modeli uygulanmakla birlikte, 

modeli uygulayan ülkelerde farklı uygulamalar görülebilmektedir (Aslan & Güzel, 2018). 

Modelde, ambulansta paramedik personelin hastaya hizmet sunması esas iken, paramedik ile 

birlikte hekimler de acil sağlık hizmeti ambulanslarında görev yapmaktadırlar. Her bölgede yer 

alan ambulans noktaları orantılı olarak “doktorlu ekip” ve “paramedik, acil tıp teknisyenli ekip’’ 

olmak üzere dağılmıştır(Paksoy, 2016). 

Ambulans hizmetlerinin kullanımı ülkelerin gelişmişlik düzeyine, kültürel koşullarına, sosyo 

ekonomik durumuna ve coğrafik şartlarına göre değişiklik gösterse de, pek çok ülkede acil 

servis ambulans hizmetleri bir komuta merkezinden yönlendirilmekte ve 24 saat kesintisiz 

hizmet vermektedirler (Kıdak, Keskinoğlu, Sofuoğlu, & Ölmezoğlu, 2009). 

Kara ambulansları, acil sağlık hizmeti sunumunda en çok kullanılan araç türleridir. Ancak 

hastaya müdahalenin ve nakil süresinin giderek önem kazanmasıyla birlikte kara ambulansları 

yanında deniz ve hava ambulans araçları da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle hava ambulans 

hizmetlerinin müdahale süresini kısaltması, erişilmesi güç bölgelere erişmesi ve giderek 

kapsamlı bir hale gelmesi hava ambulans sistemlerinin organize edilmesini ve yaygınlaşmasını 

sağlamıştır. 
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Tablo 1. Franko-German ve Anglo-Amerikan modelinin karşılaştırılması 

Model Franko-German Modeli Anglo-Amerikan Modeli 

Hasta Bakımı  

 

Sahada ileri tedavi 

Hastaneye az nakil 

Sahada en az tedavi 

Hastaneye daha fazla nakil 

Bakımı Sağlayan  Paramedikle desteklenmiş doktorlar Paramedikler 

Nakil Yeri  Acil Servis yerine doğrudan ilgili 

servislere 

Doğrudan acil servise  

Kapsamı  Kamu sağlık organizasyonu  Kamu güvenliği 

organizasyonu  

      Kaynak:(Paksoy, 2016) 

 

Türkiye Hava Ambulans Sistemi 

Hava ambulansları, geleneksel olarak kullanılan kara ambulanslarının hızlı veya kolay bir 

şekilde olay yerine ulaşamadığı veya hastanın gereksinimlerinin karşılanabileceği bir mesafeye 

ulaşımın ancak hava yoluyla karşılanabileceği durumlarda acil bakım hizmeti sağlamak için 

kullanılan araçlardır (Akıncı & Kılıçoğlu, 2011). Bu araçlar, hasta nakli veya acil tıbbi 

müdahale amaçlı kullanılmak üzere ulusal sivil havacılık yetkili biriminden çalışma ve uçuş izni 

almış ve gerekli tıbbi donanıma sahip helikopter ambulanslar ve uçak ambulanslardan 

oluşmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2006). Ambulans helikopterler gündüz saatlerinde uçmak ile 

sınırlıyken, ambulans uçaklar gece uçuş gerektiren durumlarda da kullanılmaktadırlar (Gür, 

Bayramoğlu, & Şahin, 2017). Hava ambulansları özellikle uzun mesafe ve yoğun trafiği olan 

metropollerde hızlı ulaşımın sağlanması açısından önemli katkılar sağlamaktadırlar (Yenice vd., 

2013). 

Türkiye’de hava ambulansı hizmetlerinde ilk adım, Sağlık Bakanlığı’nca 2008 yılında ambulans 

hizmetlerine hava ambulansları da dâhil edilerek atılmıştır (Gür, Bayramoğlu, & Şahin, 2017). 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2008 yılında 2 helikopterle hizmet sunmaya başlayan hava 

ambulansları ilk olarak Ankara daha sonra İstanbul, İzmir ve Erzurum’da hizmet vermeye 

başlamıştır (Gür, Bayramoğlu, & Şahin, 2017). 2016 yılında 17 olan helikopter ambulans ile, il 

ambulans servis başhekimlikleri komuta kontrol merkezlerine bağlı olarak Ankara (2), İstanbul, 

Antalya, Erzurum, İzmir, Kayseri, Diyarbakır, Çanakkale, Adana, Afyon, Samsun, Trabzon, 

Konya, Bursa, Malatya ve Van illerinde merkezler oluşturulmuştur (Sağlık Bakanlığı, 2016). Bu 

illerden 1 saat uçuş mesafesinde olan bütün bölgeler hizmet kapsamında bulunmaktadır. 2008 

yılından 2017 yılına kadar ambulans helikopterler 26164 hasta/yaralı ve 183 organ nakli vakası 

taşımışlardır. 2018 yılında ise 3322 hasta nakli hava ambulansları ile gerçekleştirilmiştir (Tablo 

2) 
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Tablo 2. Özellikli ambulans türlerine göre araç ve nakledilen hasta sayısı 

Araç Türü Araç Sayısı Nakledilen Hasta Sayısı 

Deniz Ambulansı 6 3.559 

Helikopter Ambulans 17 2.033 

Kar Paletli Ambulans 250 332 

Motosiklet Ambulansı 62 8.214 

SnowTrack Ambulansı 22 58 

Uçak Ambulans 4 1.289 

Yoğun Bakım ve Obez Ambulansı 91 6.891 

4 Sedyeli Ambulans 63 4.729 

Kaynak: (Sağlık Bakanlığı, 2018) 

 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ülke düzeyinde hava 

ambulans hizmetlerinin yönetiminden sorumludur. Genel Müdürlük; Hava ambulanslarının 

temin, tahsis, sevk ve idaresine yönelik planlama yapmak ve talep oluşturmak, standartları 

belirlemek, hava araçlarının ülke genelinde konuşlandırılması sürecini planlamak, hava 

ambulans hizmetlerine yönelik eğitim ihtiyacını belirlemek ve talep oluşturmak,hava ambulans 

hizmetlerini periyodik olarak raporlamak gibi faaliyetleri yürütmektedir (Sağlık Bakanlığı, 

2019). 

Hava ambulansı hizmetinden yararlanmada ilk aşama, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine 

yapılan başvuru niteliğindeki çağrı ile başlamaktadır (Sağlık Bakanlığı , 2010). Kontrol merkezi 

tarafından değerlendirilen çağrının “Ambulans Hava Aracı İşletilmesine Dair Esaslar” konulu 

genelgede yer alan kriterlere uygunluğu durumunda hava ambulansı aracı görevlendirilmektedir. 

Bu kriterler (Sağlık Bakanlığı , 2010); 

 Kara ambulansı ile olay yerine ulaşma süresinin 30 dakika veya daha fazla 

uzadığı durumlar, 

 Arazi ve iklim şartlarının kara yolu ile hastaya ulaşımı zorlaştırdığı veya 

engellediği durumlar, 

 Hastanın karayolu ile uygun bir sağlık kuruluşuna götürülmesi için geçecek 

zamanın hastanın hayatta kalması veya sakat kalması açısından tehdit 

oluşturduğu durumlar, 

 Afet veya olağan dışı durumlar, 

 Adalardan veya deniz üzerinden hasta nakli gereken durumlar, 

 Olay yerine sağlık personelinin hızlı bir şekilde nakli gereken durumlar, 

 Aynı anda birden fazla hasta/yaralının taşınması gereken durumlar, 

 Yurtiçi ve yurtdışına personel, hasta/yaralı veya tıbbi malzeme ve ekipman 

nakli gerektiği durumlar, 

 Yurtdışından ülkemize hasta nakli yapılacağı durumlar, 

 Organ, organ nakli olacak hasta veya organ nakli ekibinin taşınması gerektiği 

durumlar, 

 Salgın vb. durumlarda aşıların ihtiyaç bölgelerine soğuk zincir şartlarında 

taşınması gereken durumlar, 
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 Acil ihtiyaç durumlarında kan ve kan ürünlerinin nakli gereken durumlar, 

 Hastanın acil müdahalesi ve stabilizasyonu bir sağlık merkezinde yapıldıktan 

sonra ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi nedeni ile nakli zorunlu olan 

hastalar, 

 Erişkin ve çocuk hastaların acil müdahalesi ve stabilizasyonu yapıldığı halde ve 

yoğun bakım ihtiyacı gerektiren durumlarda hastanın bulunduğu ilde veya 

bölgede yoğun bakımlarda yer bulunamadığı durumlar, 

 Yoğun bakım koşullarında izlenmesi gereken yeni doğanların yenidoğan yoğun 

bakım ünitelerine nakli gereken durumlar, 

 Yukarıda belirtilen durumlar dışında Genel Müdürlükçe uygun görülen 

görevler. 

2008 yılında 2 helikopterle başlayan hava ambulansı hizmetleri zamanla geliştirilerek yurt içi ve 

yurt dışından hasta nakli ve müdahalesinde etkin kullanılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 

hava ambulansının yurt içinde etkinliğinin artırılması için son yıllarda inşa edilen şehir 

hastaneleri ile birlikte diğer hastanelerde de helikopter pisti inşasına yönelik adımlar 

atılmaktadır.  

 

Dünya’da Hava Ambulansı Hizmetleri 

Tıbbi amaçlı hava yolu taşımacılığı ilk olarak, insanlığın balonu keşfederek uçması ile başlamış 

ve havacılığın teknik olarak ilerlemesine paralel olarak gelişimini sürdürmüştür(Menteş & 

Akıncı, 2006).  Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında çok sayıda hasta ve yaralı kara 

ambulansları yanında trenler, gemiler, uçak ve helikopterler ile hastanelere taşınmış, özellikle 

Kore ve Vietnam savaşları sırasında askeri helikopterler yoğun bir şekilde yaralıları taşıma 

amacı ile kullanılmıştır (https://www.aahd.org.tr/tarihce/).  

Ambulans hizmetleri tarihsel süreçte organizasyonel yapı açısından ülkeler arasında farklılıklar 

göstermiştir. Ülke farklılıklarının temelinde ülkelere özgü koşullar yer almaktadır. Amerika ve 

Kanada gibi ülkelerde ambulans, polis ve itfaiye gibi hizmetler tek merkezden koordine 

edilirken, ambulanslarda eğitim düzeylerine göre tıbbi yetkileri farklı olan paramediklerin görev 

yapması ve hastanelere bağlı ambulansların mobil olarak devamlı hareket halinde olması gibi 

farklılıklar bulunmaktadır. Avrupa’da ise başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 

ambulans hizmetleri itfaiye teşkilatlarının içinde örgütlenmeye başlamıştır ve hala birçok bölge 

ve eyalette ambulanslar itfaiye merkezlerinden yönetilmektedir.İki farklı kategorideki 

ambulanslarda genellikle paramedik ve kurtarma elemanları görev yapmaktadır 

(https://www.aahd.org.tr/tarihce/).  

Dünyada ülkeler arasında kara ambulans sistemlerinde olduğu gibi hava ambulans sistemlerinde 

de farklı organizasyonel yapılar bulunmaktadır. Hava ambulans sistemine yönelik gelişmeler 

bakımından birçok ülkede sağlık bakım sistemlerinin bir parçası olarak helikopter acil tıp 

hizmetleri (Helicopter Emergency Medical Service, HEMS) sistemleri kurulmuştur. HEMS’nin 

kökeni yaralı askerlerin ilk tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiği 1944’e dayanmakla birlikte 

HEMS’nin kurulmasında savaşlar ve büyük çaplı felaketler belirleyici rol oynamıştır (Kessler, 

2015). Dünya’da hava tıbbi taşıma hizmetlerinin en iyi örnekleri olarak Norveç ve 

Avustralya’daki sistemler gösterilmektedir (Aslan & Toros, 2020). 
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Norveç Hava Ambulans Sistemi 

Norveç hava ambulans hizmetleri dünyadaki hava ambulans hizmetlerinin en iyi örneklerinden 

biridir. Norveç Ulusal Hava Ambulans Servisi, nüfus yoğunluğunun düşük olduğu kuzey 

kesiminde çoğu jet uçak olmak üzere ülke çapında dağıtılan ambulans helikopterlere ve 

ambulans jet uçaklarına sahiptir(Aslan & Toros, 2020). Norveç'te, 1970'lerin sonlarında kurulan 

ve halen hizmet sağlayan 13 helikopterin bulunduğu 12 helikopter ambulans üssü (Tromsø, 

Evenes, Brønnøysund, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ålta, 

Lørenskog ve Dombås) bulunmaktadır. Helikopter ambulanslar ile birlikte ayrıca 7 bölgede 

(Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund ve Gardermoen) konuşlanmış ambulans 

uçakları da hizmet sunmaktadır (Røislien vd., 2018). 

Norveç’te her yıl yaklaşık 20.000 hastaya hava ambulans hizmeti verilmektedir. Toplam hasta 

sayısının yaklaşık yarısı ambulans uçaklarıyla taşınmaktadır. Hastalar tarafından yapılan hava 

ambulans aracı talebi koordinasyon merkezi tarafından değerlendirilerek, uygun görülen talepler 

için uçuş koordinasyon merkeziyle iletişime geçilerek gelen çağrı karşılanır. Norveç’te tüm 

helikopterlerde pilot ile birlikte bir kurtarma ekibi üyesi ve bir anestezi uzmanı/acil tıp uzmanı 

hekim bulunmaktadır. Ambulans uçaklarda ise, iki pilot ve bir uçuş hemşiresi ve gerekli 

durumlarda bir hekim görev yapmaktadır (http://www.luftambulanse.no/%C3%A5rsrapporter). 

Tablo 3. Yıllar itibari ile Norveç hava ambulansları görev sayıları 

      Kaynak:(http://www.luftambulanse.no/%C3%A5rsrapporter) 

 

Avustralya Hava Ambulans Sistemi 

Avustralya’da hava ambulans hizmetleri 1928'de kurulan Avustralya Kraliyet Uçan Doktor 

Servisi (RoyalFlyingDoctor Service, RFDS) tarafından sağlanmaktadır. RFDS, Avustralya’da 

topluma yönelik 24 saat acil servis hizmeti sağlayan ve birinci basamak sağlık hizmetlerinde 

önemli rol oynayan, dünyanın en büyük ve en kapsamlı hava tıp organizasyonlarından biri 

olarak ifade edilmektedir (Aslan & Toros, 2020). 

RFDS, toplum temelli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet yürütmekte olup toplam 

23 hava üssüne sahiptir(Pancer, Moore, Wenham, & Burridge, 2017). Avustralya hava 

ambulansı hizmetlerinde genel olarak uçuş hemşireliği ön plandadır. Uçuş hemşireleri uçuş 

görevlerine çoğunlukla doktor olmadan katılmakta ancak (Aslan &Toros, 2020) gerekli 

durumlarda bir doktorda görev alabilmektedir (Royal Flying Doctor Service). Avustralya’da son 

Yıllar Ambulans 

Helikopter 

Ambulans 

Uçak 

Kurtarma 

Helikopteri 

Toplam 

Gerçekleştirilen 

Görevler 

Nakledilen 

Hasta Sayısı 

2019 8.059 9.051 1.537 18.647 20.191 

2018 8.278 8.817 1.588 18.683 20.582 

2017 7.783 8.915 1.421 18.119 19.875 

2016 7.796 9.333 1.213 18.342 20.036 

2015 7.492 8.663 1.179 17.334 19.133 

2014 7.278 9.110 1.289 17.677 19.440 

2013 7.657 9.399 1.199 18.255 19.859 

2012 7.525 9.417 1.214 18.156 19.775 
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on yılda yıllık ortalama 42792 hasta nakli hava ambulans araçları ile gerçekleştirilmiştir (Tablo 

4).  

 

Tablo 4:Yıllar itibarı ile Avustralya hava ambulansları görev sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Kaynak:(https://www.flyingdoctor.org.au/about-the-rfds/annual-reports/) 

 

Danimarka Hava Ambulans Sistemi 

Danimarka’da tüm hastalar için doktor öncülüğünde hastane öncesi bakımın uygulanabilirliğini 

sağlamak amacıyla 2014 yılında ulusal bir Helikopter Acil Sağlık Hizmeti (Helicopter 

Emergency Medical Service, HEMS) kurulmuştur (Alstrup, ve diğerleri, 2019).Bu servis olay 

yerinde ve nakil sırasında ileri seviyede bakım sağlamaktadır. Danimarka’da HEMS sistemi 

devlet tarafından finanse edilmekte ve ücretsiz hizmet sunumu gerçekleştirmektedir (Alstrup 

vd., 2019). 

İskandinavya ve Orta Avrupa'daki diğer HEMS sistemlerine benzer şekilde, Danimarka HEMS 

hizmetlerinde de bir pilot, bir sağlık görevlisi ve bir uzman bulunmaktadır (Juelsgaard, Rognås, 

Knudsen, Hansen, & Rasmussen, 2018). Hizmet, 24 saat tüm ülkeyi kapsayacak şekilde 

kesintisiz yürütülmektedir (Alstrup vd., 2019). Danimarka’da üç ayrı üs’te hava ambulanları ile 

gerçekleştirilen görev sayıları Tablo 5 de verilmiştir. 

Tablo 5. Yıllar itibari ile Danimarka hava ambulansları görev sayıları 

        Kaynak:(https://www.akutlaegehelikopter.dk/en/publications-and-figures/annual-reports/) 

 

 

Yıllar Uçak Sayısı Nakledilen Hasta Sayısı 

2018/2019 77 38.615 

2017/2018 71 38.064 

2016/2017 65 36.799 

2015/2016 69 37.252 

2014/2015 68 64.673 

2013/2014 67 54.705 

2012/2013 66 37.928 

2011/2012 65 40.705 

2010/2011 64 40.322 

Yıllar Billund 

Üssü 

Ringsted 

Üssü 

Skive 

Üssü 

Toplam 

Gerçekleştirilen 

Görevler 

Nakledilen 

Hasta Sayısı 

2018 1.388 1.187 1.414 3.989 1.949 

2017 1.240 1.090 1.328 3.658 1.696 

2016 1.252 1.277 1.064 3.593 1.690 

2015 842 931 796 2.569 1.344 

2014 130 174 144 448 100 
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Japonya Hava Ambulans Sistemi 

Japonya’da 2001 yılından itibaren, HEMS hizmeti sağlayan organizasyonlar tarafından Doctor-

Heli (Physician-Staffed Helicopter Emergency Medical Services System) adıyla hava ambulans 

hizmetleri başlatılmıştır. Doktor-Heli, doktorların ve hemşirelerin acil durum bölgelerine hızlı 

bir şekilde uçmalarını sağlayan acil tıbbi hizmet helikopterleridir. Finansmanı ilgili 

bakanlıklar ve yerel yönetimler tarafından karşılanan hizmet, Alman sisteminden etkilenmiştir 

(Kessler, 2015). 2020 itibariyle, 53 helikopter ile 44bölgede hizmet verilen sistemde, acil 

doktorları ve hemşireler birlikte görev yapmaktadırlar (https://hemnet.jp/en-know-base).  

Deprem, tsunami, sel, yangın, patlama ve büyük kazalar gibi felaketler sırasında yerel yönetim 

itfaiyesi tarafından konuşlandırılan Doctor-Heli, Afet Tıbbi Yardım Ekibi tarafından 

yönetilmektedir. Uçuş doktorları ve hemşireleri, itfaiyeden veya Afet Tıbbi Yardım biriminden 

gelen direktifler doğrultusunda göreve çıkmaktadırlar.  

 

İsviçre Hava Ambulans Sistemi 

İsviçre sivil hava kurtarma sisteminin temeli İkinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra 

başlamış ve zamanla gelişme göstererek 2020 yılına gelindiğinde REGA organizasyonu ile tüm 

İsviçre’de hava ambulans hizmetleri önemli bir seviyeye ulaşmıştır. REGA ismi, 

"SwissAirRescueGuard" adının, Almanca (SchweizerischeRettungsflugwacht), Fransızca 

(GardeAérienneSuisse de Sauvetage) ve İtalyanca (GuardiaAereaSvizzeradiSoccorso) olarak 

yazıldığı şekliyle, adındaki harflerin birleştirilmesiyle değiştirilerek oluşturulmuştur. 

"SwissAirRescueGuard" adının değiştirilme kararı, üç dil konuşanlar için tek tip ve daha kısa 

bir ad oluşturmak amacıyla 1979'da alınmıştır. REGA özel olarak işletilen, kar amacı gütmeyen 

bir kuruluş olarak faaliyet yürütmektedir (Rega, 2020). 

REGA’nın ülke çapında 12 helikopter üssü ve bir ortak üssü bulunmaktadır. Bunlar:Dübendorf, 

Basel, Berne, Lozan, Untervaz, Locarno, St.Gallen, Erstfeld, Samedan, Wilderswil, Mollis ve 

Zweisimmen’dir.Helikopter üslerinin her birinde, bir REGA ekibi; bir pilot, sağlık görevlisi ve 

acil uçuş doktoru bulunmaktadır. İsviçre’de 1414 acil durum numarasıyla REGA ile iletişime 

geçilmektedir (Rega, 2020). REGA hastaların yanı sıra çoğu zaman kış sporları, trafik, iş ve dağ 

kazalarında ve hastaneden hastaneye nakillerde de görev yapmakta ve yurt dışından hastaların 

İsviçre’ye naklini de sağlamaktadır.  

Tablo 6:Yıllar itibari ile İsviçre hava ambulansları görev sayıları 

Kaynak:(https://www.rega.ch/en/news/publications) 

Yıllar Helikopter Sabit Kanatlı 

Uçak 

Diğer 

Görevler 

Toplam 

Gerçekleştirilen 

Görevler 

Nakledilen 

Hasta Sayısı 

2019 12.257 1.382 3.143 16.782 11.167 

2018 12.573 1.371 3.180 17.124 11.579 

2017 11.774 1.281 2.903 15.958 10.788 

2016 11.055 1.249 2.789 15.093 10.075 

2015 11.186 1.167 2.700 15.053 10.171 

2014 10.802 1.170 2.463 14.453 9.679 

2013 10.205 1.148 2.440 13.793 9.523 

2012 10.250 1.215 2.501 13.966 10.000 

2011 10.797 1.052 2.391 14.240 10.116 

2010 10.213 1.088 2.425 13.726 9.644 
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SONUÇ  

İlk örnekleri ülke bazında verilen hava ambulans hizmetleri zamanla uluslararası alana 

yayılmıştır. Birçok ülkenin hava taşımacılığında izlediği yöntem aynı olmakla birlikte, temel 

amaç, hedef sürenin kısaltılmasını sağlamak ve hastayı olabildiğince erken sürede ihtiyacı 

karşılayacak şekilde donatılmış bir tıbbi bakım merkezine nakletmektir. İlk olarak hastanın ve 

hastalığın aciliyetinin belirlenmesi sonucunda gerekli prosedürler ile süreç başlatılmaktadır. 

Hastanın acil hizmete ulaşması için izlediği yol ülkelerde benzerlik göstermekte ve yine tüm 

ülkelerde gerekli durumlar halinde sevk işlemleri başlatılmaktadır. Bütün ülkelerde uygulanan 

sistemlerin ortak noktası taşıma işlemi başlamadan önce hastanın stabilizasyonun sağlanmaya 

çalışılmasıdır. Bu süreç için harcanan zamanın hastanın durumuna olan etkisini değerlendirmek 

adına farklı görüşler vardır.  

Travmatik olaylar, toplu kazalar, yaralanmalar, herhangi bir sağlık kuruluşuna ulaşmak için kara 

taşımacılığının yetersiz kaldığı durumlar, ileri tedavi gerektiren durumlar, doğal afetler, 

pandemi süreçleri, organ nakilleri ve benzeri birçok olay ve meydana gelme sıklığı göz önüne 

alınarak ülkeler hava ambulans sistemlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. 

Hava ambulans sistemlerinin gelişme gösterdiği ülkelerde nüfusa oranla hava ambulans aracı 

sayısı ve ambulansların konumlandığı bölgeler ihtiyacı en kısa sürede karşılayacak şekilde 

planlanmıştır. Ülke çapında oluşturulmuş gelişmiş hizmet ağları ile hastaya zor şartlarda da olsa 

erken müdahale ve bir hastaneye nakli kolaylıkla sağlanabilmektedir. Uzun mesafeli uçuşlar ya 

da ülkeler arası hasta nakli gibi vakalarda hizmet çoğunlukla uçak ambulanslar ile karşılanmakta 

iken, kısa mesafeler ve uçak iniş kalkışına uygun olmayan alanlarda ise helikopter ambulanslar 

kullanılmaktadır.  

Küreselleşmenin etkileri, sağlık turizminin yaygınlaşması, sigorta kapsamlarının genişlemesi, 

hasta beklentilerini artması gibi nedenler hastalara yönelik hava ambulanslarının kullanımını 

giderek artırmaktadır. Bu durum beraberinde birçok kişinin koordineli çalıştığı iyi planlanmış 

organizasyonlara olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Hava ambulans sistemlerinde çalışanların 

sayıları ve nitelikleri ülkelerde farklılık göstermesine karşın, çoğunlukla ambulanslarda 

hemşireler ve doktorlar görev almaktadır. Hava ambulansı araçlarında görev yapacak personel 

ayrıca uçuş eğitimine de tabi tutulabilmektedir. 

Hava ambulanslarının teknik donanım ve personel nitelikleri ve yeterliliği önemli olmakla 

birlikte ülkeler açısından hava ambulanslarının etkin kullanımını sağlayan bir diğer etkende 

ambulans uçak ve helikopterlerin iniş kalkış pistlerinin bulunmasıdır. Bu sebeple özellikle 

helikopterler ile hastanelere hasta naklinin kısa sürede gerçekleşmesi için hastanelerin uygun 

fiziksel yapıya sahip olmaları gerekir. Büyük şehirlerde daha kompleks hastalara hizmet veren 

başta üçüncü basamak hastaneleri olmak üzere, hastanelerin helikopter pistine sahip olması bu 

hizmetin yaygın ve etkin kullanımına olanak sağlayacaktır.   
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Özet: Şap hastalığı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, 

ekonomik kayıplara neden olan akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalıktır.  Şap 

virusunun sahip olduğu özelliklerden dolayı kontrolü, teşhisi ve uygun aşıların 

üretimi önem arz etmektedir. Şap virusu, antijenik olarak değişkenlik gösterir ve 7 

farklı serotipi (A, O, C, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3) vardır.  Şap hastalığının 

kontrolü, ülkenin hastalık kontrol politikaları ve epidemiyolojik durumuna 

bağlıdır. Hastalığın endemik olduğu ülkelerde uygun serotipte inaktif aşılarla 

koruyucu aşılamalar yapılmakta ve hastalığın prevalansının düşürülmesine yönelik 

önlemler alınmaktadır.  

Çalışmada, seçilen bölgenin hastalıkla ilgili durumunu ortaya koymak, aktif virus 

sirkülasyonunu araştırmak ve Şap Hastalığının yapısal olmayan proteinlerine karşı 

oluşan antikorları tespit ederek bölgedeki taşıyıcılık oranını ve hastalık riskinin 

değerlendirilmesi ve hayvanların bağışıklık oranı hakkında bilgi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada, Konya ilinin güneydoğusunu çevreleyen bölgede klinik olarak 

sağlıklı koyun ve sığırların aşısız, tek aşılı, çoklu aşılı, 0-1 ve 1-3 yaş ve erkek, dişi 

cinsiyet gruplarına göre aşılamayı takiben üçüncü aydan itibaren toplam 100 

koyun, 90 sığır kan serumu örneği toplanmıştır. 

Çalışmada, prevalans ve hastalık risk değerlendirilmesi NSP ELISA ile, 

hayvanların bağışıklık durumunun aşı, yaş ve cinsiyet gruplarına göre nasıl 

değişiklik gösterdiği LPBE yöntemi ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; 

Hayvancılık işletmesi bazında %6.6 ve bireysel olarak sığırlarda %13.3 

koyunlarda ise %1 oranında seroprevalans tespit edilmiştir. Konya genelinde 

seroprevalans %13.3 olarak bulunmuştur. Sığırlarda genel bağışıklık oranı O 

serotipi için %58.8; A serotipi için %61.1; koyunlarda ise O serotipi için %51, A 

serotipi için %55 bulunmuştur. Sığırlarda aşı, yaş ve cinsiyet durumlarına göre 

farklılık önemli (p<0.001) olarak saptanmıştır. Koyunlarda ise aşı ve yaş 

gruplarına göre önemli (p<0.001) bulunmuştur.  

Hayvan hareketleri nedeniyle A ve O serotipi şap viruslarının zaman zaman 

salgınlara sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Bölgede uygulanan aşının yeterli 

düzeyde bağışıklık sağladığı ve özellikle düzenli aşılanmış hayvanlarda %60’ın 

üzerinde ve genel olarak ise yeterli düzeyde sürü bağışıklığı tespit edilmiştir. Elde 

edilen bulgular Şap hastalığı epidemiyolojisi ile ilgili yapılacak çalışmalara katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Şap Hastalığı; Epidemiyoloji, Risk Değerlendirmesi; NSP 

ELISA, LPBE. 

 
*Bu çalışma, Doktora tezinden özetlenmiş ve Selçuk Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 09202026 proje numarası ile 

desteklenmiştir. 
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Giriş 

Şap hastalığı canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, ekonomik 

kayıplara neden olan viral bir hastalıktır. Hastalığın ilk tanımlaması Fracastorius tarafından 

İtalya’da 1546 yılında yapılmıştır (Samuel ve Knowles 2001; Sutmoller ve ark. 2003). Şap 

hastalığı etkeni Picornaviridae familyasından zarsız ve ikosahedral yapıda bir aphtovirus’tur. 

Şap virusunun serolojik testlerle saptanmış olan, antijenik olarak birbirinden farklı 7 serotipi ve 

bunlarında 65-80 kadar alt tipi vardır. Bunlar, O, A, C, SAT 1-2-3 ve Asia- 1 serotipleridir 

(Triantofilou ve ark. 2001; Tufan 2006). Türkiye’de sığırlarda verim düşüklüğü ve ölüm 

nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açmakta ve antijenik spektrumu en geniş olan şap 

virus tipi O Manisa tipi daha çok gözlenmektedir (Gürhan ve ark. 1993). Her enfeksiyöz virus 

partikülü tek iplikçikli pozitif genomik RNA içerir ve virus sitoplazmada çoğalır. Çoğalmada 

virion RNA’ sı mRNA olarak rol oynar (Domingo 2002).  

 

Şap hastalığı direkt ve indirekt olarak yayılmaktadır. Hastalığın en belirgin yayılma şekli 

havada bulunan virusun solunum yolu ile alınmasıyla olmaktadır. İnkübasyon periyodu, virus 

miktarı, taşıyıcılık özelliği ve duyarlı konakçı türünün fazlalığı, hastalığın epidemiyolojisini 

belirleyen faktörlerdir (Davies 2002). Hastalığın önemli yayılma yollarından biri hayvan 

hareketleri, diğer önemli faktör ise kontamine hayvan ürünlerinin naklidir. Veziküllerin 

oluşmasından önce enfekte hayvanların etrafa virus yaymaları epidemiyolojik yönden önemlidir 

(Alexandersen ve ark. 2003).  

 

Hastalık, virusun dozuna, suşuna, giriş yerine ve konakçının bağışıklığına bağlı olarak klinik 

veya subklinik belirtiler gösterebilmektedir. Hastalığın inkubasyon süresi virus dozuna bağlı 

olarak 2-15 gün arasında değişmektedir. Ruminantlarda ateş, iştahsızlık ve süt veriminde azalma 

görülür. Klinik süreçte salya akışı ve dil, diş etlerinde veziküller şekillenir (Hughes ve ark. 

2002; Mahy 2005; Aftosa 2007). Koyun ve keçilerde hastalık sığırlara oranla çok daha hafif 

seyreder. Hastalık koyunlarda daha çok topallık ile dikkati çeker ve topallık süreklilik gösterir.  

 

Hastalığın teşhisinde virus izolasyonu, antijen ELISA, komplement fikzasyon testi ve nükleik 

asit tanımlama, spesifik antikor yanıtlarının belirlenmesi, serolojik metotlar kullanılmaktadır 

(Remond ve ark 2002). Şap virusunun yapısal olmayan virus proteinlerine karşı oluşan 

antikorların tespit edilmesini tanımlamak amacıyla NSP ELISA kitleri hazırlanmıştır. NSP 

ELISA’lar, özellikle epidemiyolojik amaçlı araştırmalarda; hastalık geçirmiş hayvanları 

aşılanmış hayvanlardan ayırt etmede ve sahadaki taşıyıcılık durumunun tespitine yönelik olarak 

eradikasyon ve kontrol çalışmalarında kullanılmaktadır (Berkman ve ark. 2000, Clavijo ve ark. 

2004, OIE 2004). 

 

Bu çalışmada; Konya ilinin güneydoğusunu çevreleyen bölgede sığır ve koyunlardan elde edilen 

örneklerde hastalık riskini değerlendirerek, seroprevelansın ortaya çıkarılması ve hayvanların 

bağışıklık oranı hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Böylece, hastalığının epidemiyolojisi 

ve mücadelesinde oluşturulacak eylem planları ve geliştirilecek eradikasyon programlarıyla 

ilgili politikalar çerçevesinde katkı sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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Materyal ve Metot: 

 

Kan Örnekleri: İç Anadolu Bölgesi Konya İlinin güneydoğu bölgesinde yer alan aktif virus 

sirkülâsyonunun araştırılması ve şap aşılaması sonrası hayvanlarda oluşan bağışıklık oranının 

tespitine yönelik olarak sığır ve koyunlar, yaş (0-1 yaş, 1-3 yaş) , aşılama sayısı (aşısız, tek aşılı, 

çok aşılı) ve cinsiyete göre (dişi, erkek) gruplandırılarak tesadüfi örnekleme yöntemiyle kan 

örnekleri hayvanların V.jugularis’inden vakumlu kan alma tüplerine 45 adet sığır işletmesinden 

90 adet, 50 adet koyun işletmesinden 100 adet koyundan 10 ml kan hayvan refahına uygun 

olarak alındı. Serum almak için kanlar 3000 devirde 10 dakika santrifüj edildi. Kan serumları 

test zamanına kadar –20 
0
C’de saklandı. 

 

NSP ELISA Kiti: Araştırmada hastalık geçirmiş hayvanları, aşılı hayvanlardan ayırmak 

amacıyla yapısal olmayan proteinlerin tespiti için hazır elisa kiti (PrioCHECK ® FMDV NS, 

Prionics Lelystad BV, Hollanda) kullanıldı. Test, üretici firmanın prosedürlerine göre yapıldı.   

Likit Faz Bloking ELISA Testi: Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu’nun (OIE) kabul ettiği 

ve Şap Enstitüsü Müdürlüğü’nün uyguladığı (Hamblin ve ark. 1986) yönteme göre 

gerçekleştirildi. Test pleytleri spektrofotometre ile 492 nm dalga boyunda absorbans kriterlerine 

uygun olarak okundu. Serumların titrelerinin hesaplanabilmesi için, test sonucunda elde edilen 

Optik Dansite (OD) değerlerinin % inhibisyon değerleri hesaplandı. % İnhibisyon değeri 

hesaplanması için; “% İnhibisyon Değeri = 100- (Test Serumları OD / Ortalama Antijen Kontrol 

OD) x 100” formülü kullanıldı. %50 ve üzeri inhibisyon veren değerler pozitif olarak kabul 

edildi. 

Biyolojik madde ve anti serumlar: Şap virusu 146S antijeninin tavşanlara enjeksiyonu ile elde 

edilen antiserum, ELISA pleytlerinin kaplanmasında kullanıldı. Şap virusunun serotip O, A 

serotipleri (O1 Manisa, A22 Irak suşları); hücre kültürü orjinli olup, kontrol antijeni olarak 

kullanıldı. Şap virusu O ve A serotiplerine karşı uygun inhibisyon değerleri ölçüsünde 

içerdikleri antikor oranına göre antikor kuvvetli pozitif, antikor zayıf pozitif, antikor negatif 

olarak kontrol serumları kullanıldı. Horseradish peroksidaz enzimine tavşan antikobay 

antikorları bağlanarak elde edilen konjugat indikatör olarak kullanıldı. Kullanılan biyolojik 

maddeler, Şap Enstitüsü Müdürlüğü’nden ve Ingiltere Pirbright laboratuarından temin edildi. 

İstattistiki Analiz: Verilerin analizinde yüzde frekans tabloları oluşturularak ve istatistiksel 

karşılaştırmalarda pearson ki kare istatistiği ve Fisherin Excat test kullanılarak test sonuçlarının 

istatistiki açıdan önemi yorumlandı. 

Bulgular: 

 

NSP ELISA Testi: Konya ili güneydoğu bölgesinde 45 adet işletmeden alınan 90 adet sığır kan 

serumundan %6.6’sı çok aşılı, %1.1’i aşısız, %5.5’i tek aşılı, %12.2’i dişi, %1.1’i erkek, 

%6.6’sı 0-1 yaş, %6.6’sı 1-3 yaş aralığında olduğu belirlendi. 50 adet koyun işletmesinden elde 

edilen toplam 100 adet koyun kan serumunun Emirgazi ilçesinde 1 adedi pozitif olarak tespit 

edildi. 1 (%1) adet pozitif sonucun aşısız dişi 0-1 yaş aralığında olduğu belirlendi. Bu sonuçlara 

göre toplam serum içinde NSP pozitif hayvanların yüzdesi, sığırlarda %13.3 koyunlarda %1 

olarak tespit edildi. 
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Likit Faz Bloking ELISA Testi: Bölgede sığırlar için genel bağışıklık oranı O serotipi için 

%58.8, A serotipi için %61.1 bulundu. Koyunlar için O serotipi için %51, A serotipi için %55 

bulundu (Şekil 1.). Sığırlar ve koyunlarda yaş gruplarına cinsiyet ve aşı durumlarına göre 

koruyucu bağışıklık oranı detayları Tablo 1’de verildi. Sığırların yaş grupları, cinsiyetleri ve aşı 

durumlarına göre antikor titre değeri O ve A serotipi “koruyucu” sonuçları arasında anlamlı bir 

fark bulunurken koyunlarda ise yaş ve aşı durumlarına göre anlamlı bir fark bulundu (p<0.001). 

 

 
Şekil 1: Genel Bağışıklık Seviyesi (Koyun-Sığır) 

 

 

Tablo 1: Bağışıklık Oranı Yüzdeleri (Koyun-Sığır) 

 

                  Bağışıklık Oranı (%) 

 Koyun Sığır 

serotip A O A O 

aşısız 5 5 10 10 

tek aşılı 50 45 55 55 

çok aşılı 85 80 85 80 

erkek  48 42 47.8 45.6 

dişi 62 60 79.5 77.2 

0-1 yaş 28 26 46 46 

1-3 yaş 82 76 85 80 

 

 

 

Tartışma 

 

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarda görülen akut ve çok bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. 

Hastalık, bulaşma derecesinin yüksek olması nedeniyle çiftlik hayvanları arasında ekonomik 

kayıplara neden olan hastalıklar arasında yer almaktadır (Fenner ve ark. 1987; Barnett 2001).  

 

Şap hastalığının teşhisi, Türkiye gibi hastalığın epidemik olduğu ülkelerde kısa sürede salgının 

belirlenmesinde ve dolayısıyla salgın yayılımının izlenmesi ve önlenmesinde; hastalığın 

görülmediği ülkelerde ise hastalık çıkışı halinde salgının belirlenmesine ilave olarak özellikle 
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acil aşılama gerektiren durumlarda önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye’de bu virus 

serotiplerinden O, A ve Asia-1 hastalığa neden olmaktadır ve sığırlarda verim düşüklüğü ve 

ölüm nedeniyle büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır (Gürhan ve ark. 1993).  

 

Aşılama, şap hastalığı ile mücadelede ilk düşünülecek olan önemli bir araçtır. Aşılama yapılan 

sürülerde hastalıktan korunma sağlandığı gibi, aynı zamanda korunan hayvan sayısı nispetinde 

aktif virus dolaşımı ve kalıcılığı baskılanacak ve minimuma indirilmesi sağlanacaktır. Burada 

önemli olan hastalık riskinin kalıcı hale gelmemesi için, aşılama yapılan bölgelere virus 

kaynağının sokulmamasıdır. Aksi taktirde bölge için, taşıyıcılık risk olarak karşımıza çıkacaktır. 

Taşıyıcılık hastalıkla mücadelede en önemli problemlerden bir tanesidir. 

Gürhan ve ark. (1993) tarafından yapılan çalışmada, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde 

taşıyıcılık oranının koyunlar için % 16.8 olduğu saptanmış, taşıyıcılık oranının Doğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden kuzeye ve batıya doğru gidildikçe azaldığı ve 

bu durumun hastalığın prevalansı ile ilgili olduğu bildirilmiştir. Bu araştırmada tespit edilen 

oranlar, Leon ve ark. (2003) tarafından koyun ve sığırlarda şap hastalığının sirkülasyonunu 

araştırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışma ile uyum içerisindedir. Araştırma sonuçları, 

dünyada bildirilen diğer çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Gil 2003; Megersa ve 

ark. 2008; Mannan ve ark. 2009; Molla ve ark. 2010; Mwiine ve ark. 2010). 

 

Bu araştırmada Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan Konya İlinin güneydoğu 

bölgesinde NSP ELISA ile, 0-1 yaş ve 1-3 yaş aralığında; şap aşısına karşı aşısız, tek aşılı, çok 

aşılı; cinsiyet durumlarına göre 45 adet sığır işletmesinden 90 adet sığır kan serumu; 50 adet 

koyun işletmesinden 100 adet koyun kan serumu örneği alınmış ve seroprevalans, sığır bazında 

%13.3, sürü/işletme bazında %6.6, koyunlarda hem işletme hem hayvan bazında %1 tespit 

edilmiştir. Belirlenen bu oran, dünyada bildirilen diğer çalışma bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir. Fakat daha önceden bölgede hastalıkla ilgili herhangi bir çalışma yapılmaması 

nedeniyle, bu araştırmada elde edilen bölgesel enfeksiyon prevalansındaki değişimler 

karşılaştırılamamıştır. Emirgazi ve Karapınar ilçe ve köylerinde sığırlarda çıkan pozitif 

sonuçların %6.6 çok aşılı, %1.1 aşısız, %5.5 tek aşılı, %12.2 dişi, %1.1 erkek, %6.6 0-1 yaş, 

%6.6  1-3 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Koyunlarda ise pozitif sonucun %1 aşısız, dişi, 

0-1 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları diğer araştırmacıların bulguları ile 

uyum göstermektedir (Leon ve ark. 2003; Gil 2003; Mannan ve ark. 2009) Epidemiyolojik 

olarak işletme değerlendirmesi yapıldığından ve test sonuçlarının komşu işletmelerle ilişkisi 

tespit edilemediğinden; sadece pozitif ve şüpheli olan işletmeler incelemeye alınmıştır. 

 

Bu araştırmada, sığırlarda yaş gruplarına göre koruyucu bağışıklık oranı O serotipi için 0-1 yaş 

aralığında %46 ve 1-3 yaş aralığında %80, A serotipi için 0-1 yaş aralığında %46 ve 1-3 yaş 

aralığında %85 olarak tespit edilmiştir.  Koyunlarda yaş gruplarına göre koruyucu bağışıklık 

oranı ise, O serotipi için 0-1 yaş aralığında %26 ve 1-3 yaş aralığında %76; A serotipi için 0-1 

yaş aralığında %28 ve 1-3 yaş aralığında %82 olarak tespit edilmiştir.  Bu bulgular, Smitsaart ve 

ark. (1998) tarafından, aşılanmış 0-1,1-2 ve 2 yaş üstü yaşlardaki sığırlardan elde edilen 

serumlardaki antikor miktarlarının LPBE ile belirlendiği Arjantin’deki çalışma ile uyumluluk 

göstermektedir. Sığırlarda 1-3 yaş aralığındaki grupta şap virusunun A serotipine karşı oluşan 

bağışıklığın, O serotipine karşı oluşan bağışıklıktan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Koyunlarda ise sığırlardakine benzer olarak farklı yaş grupları arasında şap virusunun A 
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serotipine karşı oluşan bağışıklığın, O serotipine karşı oluşan bağışıklıktan daha fazla olduğu 

tespit edilmiştir. Araştırma bulguları diğer araştırmacıların bulguları uyum göstermektedir 

(Smitsaart ve ark. 1998; Sil ve ark. 1999; Reid ve ark. 2000; Blanco ve ark. 2002; Grindharan 

ve ark. 2005; Habiela ve ark. 2010; Şevik 2013) 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Bu araştırma ile Konya İli’nin güneydoğu bölgesindeki sığır ve koyunların şap hastalığına karşı 

sahip oldukları antikor düzeyleri, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü tarafından kabul edilmiş 

serolojik testler arasında yer alan NSP ELISA ve LPBE testleri ile belirlenmiştir. Sığırlarda 

genel bağışıklık oranı O serotipi için %58.8, A serotipi için %61.1 bulunmuştur. Koyunlarda 

genel bağışıklık oranı O serotipi için %51, A serotipi için %55 bulunmuştur. Hastalığın 

prevalansı sığır bazında %13.3, sürü/işletme bazında %6.6, koyunlarda hem işletme hemde 

hayvan bazında %1 olarak tespit edilmiştir. Bölgede uygulanan aşının yeterli düzeyde bağışıklık 

sağladığı ve özellikle düzenli aşılanmış hayvanlarda %60’ın üzerinde ve genel olarak ise yeterli 

düzeyde sürü bağışıklığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, bu araştırmadan elde edilen verilerle 

Konya İlinin güneydoğu bölgesinde Şap hastalığının epidemiyolojisi ortaya konuldu. Özellikle 

hastalığın çok hızlı yayıldığı ve bulaştığı dikkate alındığında, hayvanların hastalık yönünden 

rutin kontrollerinin yapılması ve serum antikor titrelerinin göz önünde tutulması faydalı 

olacaktır. 
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Ev Tozu Akarı Alerjenleri Der p1 /Der f1 ve Mezenkimal Kök Hücre 

Etkileşimleri 

 

Rabia Bilge Özgül Özdemir 

Manisa Şehir Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Kliniği, Manisa, Türkiye 

 

Özet: Mezenkimal kök hücreler (MKH) multipotent yetişkin hücreleridir. Bu 

hücreler kemik iliği, yağ dokusu, diş ve fetal dokular gibi birçok dokudan izole 

edilebilirler. MKH’ler ayrıca güçlü immünomodülatuvar hücrelerdir. Salgıladıkları 

interlökin (IL)-6, IL-10, transforming growth factor beta (TGF-β), hepatocyte 

growth factor (HGF), indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) ve prostaglandin E2 

(PGE2) gibi moleküller ile immün hücreleri baskılayabilirler. Alerjik rinit ve astım 

gibi alerjik hastalıklar kişilerin yaşamını olumsuz etkileyen ve ömür boyu tedavi 

almalarını gerektirebilen durumlardır. Ev tozu akarları bu alerjik hastalıklara 

neden olan önemli bir alerjendir. Bu çalışmada ev tozu akarı alerjenleri Der p1/Der 

f1’in MKH’lerin sekrete ettiği IL-6, IL-10 ve TGF-β sitokinleri üzerine olan etkileri 

değerlendildi. Bu amaçla yağ dokusu kökenli MKH’leri herhangi bir uyaran 

olmadan (unstimule) ve 100 (grup-1), 1000 (grup-2) ve 10.000 (grup-3) SQ-U/mL 

Der p1/Der f1 içeren karışım ile üç gün süre ile kültür edildi. Kültür bitiminde 

medyum süpernatantları toplanarak IL-6, IL-10 ve TGF-β sitokinlerinin değişimleri 

ELISA yöntemi ile belirlendi. Unstimüle MKH’ler ile karşılaştırıldığında diğer 

grupların IL-6 ve TGF-β düzeylerinin doza bağımlı ve istatistiksel olarak anlamlı 

bir artış gösterdiğini tespit ettik. Buna karşın unstimüle MKH ve grup-1’e ait IL-10 

düzeylerinin benzer olduğunu fakat yükselen alerjen dozlarında IL-10 düzeylerinin 

anlamlı olarak arttığını gözlemledik. Bulgularımız Der p1/Der f1 alerjenlerinin 

MKH’lerin immünsüpresif sitokin ifadelerini anlamlı ve doz bağımlı olarak 

arttırabildiğini göstermiştir. Çalışmamızda elde ettiğimiz bu ön veriler, ev tozu akarı 

ile ilişkili alerjik reaksiyonlara neden olan immün hücrelerin düzenlenmesinde ilgili 

alerjenle önceden uyarılan MKH’lerin daha etkin bir baskılama sağlayabileceğini 

düşündürmüştür. Ancak bu çalışmadan elde edilen ön verilerin daha kapsamlı 

çalışmalar ile doğrulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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House Dust Mite Allergens Der p1 / Der f1 and Mesenchymal Stem 

Cell Interactions 

 

Rabia Bilge Özgül Özdemir 

Manisa City Hospital, Immunology and Allergy Clinic, Manisa, Turkey 

 

Abstract: Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent adult cells. These cells 

can be isolated from many tissues such as bone marrow, adipose tissue, teeth, and 

fetal tissues. MSCs are also powerful immunomodulatory cells. They can suppress 

immune cells with molecules such as interleukin (IL) -6, IL-10, transforming growth 

factor beta (TGF-β), hepatocyte growth factor (HGF), indoleamine 2,3-dioxygenase 

(IDO) and prostaglandin E2 (PGE2). Allergic diseases such as allergic rhinitis and 

asthma are conditions that negatively affect the lives of people and may require 

lifelong treatment. House dust mites are an important allergen that causes these 

allergic diseases. In this study, the effects of house dust mite allergens Der p1 / Der 

f1 on IL-6, IL-10 and TGF-β cytokines secreted by MSCs were evaluated. For this 

purpose, adipose tissue MSCs were cultured for three days without any stimulus and 

with medium containing 100 (group-1), 1000 (group-2) and 10.000 (group-3) SQ-U 

/ mL Der p1 / Der f1. At the end of the culture, the medium supernatants were 

collected and the changes of IL-6, IL-10 and TGF-β cytokines were determined by 

ELISA method. When compared with unstimulated MSCs, it was determined that IL-

6 and TGF-β levels of other groups showed a dose-dependent and statistically 

significant increase. On the other hand, it was observed that unstimulated MSCs and 

IL-10 levels of group-1 were similar, but IL-10 levels increased significantly in 

increasing allergen doses. Our findings showed that Der p1 / Der f1 allergens can 

significantly and dose-dependently increase the immunosuppressive cytokine 

expressions of MSCs. These preliminary data obtained in our study suggested that 

MSCs that were previously stimulated with the relevant allergen may provide a 

more effective suppression in the regulation of immune cells that cause allergic 

reactions associated with house dust mite. However, the preliminary data obtained 

from this study need to be confirmed by more comprehensive studies. 
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Evaluation of Endocrine Disorders in Children with Down syndrome 
 

Recep Polat
1
 

1Sakarya University Training and Research Hospital, receppolat@hotmail.com 

 

 
Introduction and aim: Down syndrome is the most common chromosomal disorder 

among babies born alive. It is characterized by various dysmorphic features, 

congenital malformations, and some endocrinological disorders. Endocrine 

abnormalities in Down syndrome include thyroid dysfunction, diabetes, obesity, and 

short stature. While hypothyroidism is common, hyperthyroidism is less common. It 

has been shown that the risk of type 1 diabetes in patients with Down syndrome is 3-

8 times higher than the normal population. Children with Down syndrome are prone 

to obesity due to decreased metabolic rate. The frequency of obesity increases with 

advancing age. In addition, patients with Down syndrome are also short. However, 

the cause of growth retardation is unknown. In this study, we aimed to evaluate the 

accompanying endocrine disorders and demographic characteristics of patients who 

were followed up in the pediatric endocrine outpatient clinic due to Down 

syndrome. It has been shown that the risk of type 1 diabetes in patients with Down 

syndrome is 3-8 times higher than the normal population 

Material and Method: Patients diagnosed with Down syndrome who applied to the 

pediatric endocrine outpatient clinic at Sakarya University Training and Research 

Hospital between August 2017 and August 2020 were included in the study. The 

patients were grouped as those without endocrine pathology, congenital 

hypothyroidism, acquired hypothyroidism (with unknown etiology or Hashimoto's 

thyroiditis), Graves' disease and diabetes. Height and weight measurements 

Percentile curves prepared by Zemel BS et al. From patients with Down syndrome 

were used. 

Results: A total of 58 Down syndrome patients (31 females, 27 males) were included 

in the study. No endocrine pathology was found in 21 (36.2%) of the patients. 

Twenty (34.5%) patients had congenital hypothyroidism. Acquired hypothyroidism 

was detected in 16 patients (27.6%). Hashimoto thyroiditis was detected in 7 of them 

(12%). Ectopic thyroid was detected in one (1.7%) of 9 patients, except for 

Hashimoto thyroiditis, while no etiology was detected in 8 (13.8%) patients. One 

(1.7%) patient had Graves' disease. One patient with Hashimoto's thyroiditis also 

had type 1 diabetes. Obesity or overweight was detected in 9 patients. Overweight 

or obesity was higher in those over 5 years of age than those under five. The 

average height percentile of those under five years of age and those over five years 

old was similar.  

Conclusion: The frequency of hypothyroidism is increased in Down syndrome 

patients compared to the normal population. Hypothyroidism can be congenital or 

may develop later (acquired). Therefore, patients without initial hypothyroidism 

should be evaluated periodically for thyroid dysfunction. Patients should also be 

screened in terms of autoimmune endocrine pathologies (Diabetes, Hashimoto 

thyroiditis, Graves disease) that may develop later. In calculating height and weight 

percentiles in Down syndrome patients, percentile charts prepared for Down 

syndrome patients should be used instead of percentile curves used in normal 

healthy children. 

Keywords: Down Syndrome, Hypothyroidism, Graves' Disease 
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Çocuklarda Hipospadias Cerrahisinde Meatal İlerletme Yöntemi: 

Klinik Deneyimimiz 

Serkan Arslan 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi AD, Diyarbakır, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: 

Hipospadias cerrahisinde temel amaç iyi kozmetik ve fonksiyone bir üretra elde 

etmektir. Bunun içinde varsa penisteki eğrilik düzeltilmeli, üretral meatus uygun 

yerine taşınmalı ve cilt rekonstrüksiyonu yapılmalıdır. Hipospadias cerrahisinde 

yaklaşık 300 ameliyat tekniği tanımlanmıştır. Her birinin kendine göre avantajı ve 

dezavantajı mevcuttur. Üretra anastomozu yapılan hastalarda fistül ve darlık gibi 

komplikasyonlar oluşabilmektedir.  

Bizde çalışmamızda anastomoz yapılmadan meatal ilerletme yaptığımız 

hastalarımızın sonuçlarını sunmayı amaçladık. 

Materyal ve Metod:  

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Kliniğinde Ocak 2018-Temmuz 

2020 yılları arasında distal tip hipospadiaslı tek cerrah tarafından meatal ilerletme 

ameliyatı yapılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bu yöntem koronal 

seviyesinin üzerindeki distal tip hipospadiası olan hastalara uygulandı. Hastaların 

hepsinin üretal kordisi 30 derecinin altında idi. Ameliyat yöntemi olarak penis derisi 

deglove edilerek kordileri düzeltildi. Düzelmeyenlere Nesbitt yöntemi ile dorsal 

plikasyon yapıldı.  Distal üretra serbestirilerek normal anatomik pozisyonda 6/0 

Vicrly ile granüloplasti yapıldı. Eğer eksternal meada darlık varsa genişletildi. 1. 3 

ve 6. Ay kontrole çağırıldılar. Hastaların yaşları, takip süreleri, komplikasyonları ve 

sonuçları değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmamızda toplamda 10 erkek hasta vardı. Hastaların yaşları 

ortalama 3.2 (1-6) yaş idi. Hastaların hepsine meatal ilerletme yapıldı ve foley 

takıldı. 8 hastanın üretral kordisi penis deglove edildikten sonra düzeldi. 2 hastaya 

ise dorsal plikasyon yapıldı. Ameliyat süresi ortalama 60 dk (40-90 dk) arasında 

sürdü. 6 ve 8 Fr foley sonda kullanıldı. Hastaların hepsi ameliyat sonrası 1. gün 

foley sonda ile taburcu edildi. 1 hafta sonra foley sonda çıkarıldı. Hiçbir hastada 

fistül görülmedi, bir hastada hafif darlık vardı. Lokal olarak bir kez dilatasyon 

yapıldı. Sonrasında problem olmadı.   

Sonuç: Meatal ilerletme yöntemini anastomoz yapılmadığı için teknik olarak kolay 

olması, düşük komplikasyon oranı ve cerrahi süresinin kısa olması gibi avantajları 

sebebiyle seçilmiş hastalarda yapılmasını önermekteyiz.    

Anahtar Kelimeler: çocuk, hipospadias, meatal, ilerletme 
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Meatal Advancement Method in Hypospadias Surgery in Children: Our Clinical 

Experience 

Serkan Arslan 

Department of Pediatric Surgery, Medical Faculty of Dicle University, Diyarbakır, Turkey 

 

Introduction and Aim:  

The main purpose of hypospadias surgery is to obtain a good cosmetic and 

functional urethra. Therefore, the curvature of the penis should be corrected, the 

urethral meatus should be moved to its proper place and skin reconstruction should 

be done. Approximately 300 surgical techniques have been described in 

hypospadias surgery. These technigues have advantages and disadvantages. 

However complications such as fistula and stricture may occur in patients who have 

undergone urethral anastomosis. 

In our study, we aimed to present the results of our patients with whom we 

performed meatal advancement without anastomosis. 

Material and Method: 

Patients who underwent meatal advancement surgery by a single surgery with distal 

type hypospadias between January 2018 and July 2020 in Dicle University Medical 

Faculty Pediatric Surgery Clinic were evaluated retrospectively. This method was 

applied to patients with distal type hypospadias above the coronal level. Penile 

curvature of all patients was below 30 degrees. As surgical technique, the penis skin 

was degloved and penile curvature were corrected. Dorsal plication was applied to 

those who did not improve penile curvature with Nesbitt method. The distal urethra 

was released and granuloplasty was performed with 6/0 Vicrly in the normal 

anatomic position. If there is a stenosis in the external meatus, it was enlarged. They 

were called for control at 1, 3 and 6 months. The patients' ages, follow-up periods, 

complications and results were evaluated. 

Results: There were 10 male patients in total in our study. The mean age of the 

patients was 3.2 years (1-6). Meatal advancement was performed and foley was 

used in all patients. The penile curvature of 8 patients improved after the penis was 

degloved. Dorsal plication was performed in 2 patients. The duration of the 

operation took an average of 60 minutes (40-90 minutes). A 6 and 8 Fr foley 

catheter was used. All patients were discharged with Foley catheter on 

postoperative day 1. Foley catheter were removed 1 week later. No fistula was 

observed in any patient, and one patient had mild stenosis. Dilatation was 

performed locally once. There was no problem afterwards. 

Conclusion: We suggest that meatal advancement method should be performed in 

selected patients because its advantages such as being technically easy, low 

complication rate and short duration of surgery since it is not performed 

anastomosis. 

Keywords: Children, hypospadias, meatal, advancement 
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Parkinson Hastalığında Non-Motor Semptomların Sıklığı 
 

 

Şeyda Çankaya
1
 

1.Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD., Alanya, Türkiye 

 
 

 

 
Amaç:  

Parkinson hastalarında NMS’ın varlığına dikkat çekmek, motor bulgularla birlikte 

artış gösterip göstermediğini analiz etmeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem:  

Çalışmaya retrospektif yöntemle ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji 

polikliniğinde 16 Temmuz-22 Eylül 2020 tarihleri arasında takip edilmiş olan United 

Kingdom Beyin Bankası Parkinson Hastalığı tanı kriterlerine göre Parkinson 

Hastalığı tanısı almış 33 hasta alındı. Hastalarda Hareket Bozuklukları Derneği 

Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği (HBD BPHDÖ) sonuçları analiz 

edildi. BPHDÖ’nün Bölüm 1 (non motor semptomlar) ve Bölüm 3 (motor muayene) 

puanları hesaplandı, hastaların hastalık evresi (Hoehn&Yahr) kaydedildi. 

Bulgular: 

Hastaların yaş, NMS puanları ve Motor muayene bulgularının puanları ortalaması ve 

standart deviasyonu (SD) hesaplandı (Tablo 1). Katılımcılarımızın büyük 

çoğunluğunu erkek hastalar (%72.7) oluşturuyordu. Çalışmamızda NMS ve motor 

bulguların puan ortalaması ile cinsiyetler arasında bir ilişki saptanmadı (independent 

sample test, p<0.05).  

Tablo 1. 

 

Hastalığın evresi ilerledikçe motor ve non-motor semptom puanlarında artış olduğu 

saptandı (Tablo 2,3,4) (oneway anova, p<0.05).  

 

 

Tablo 2. 
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Tablo 3. 

 

 
 

 

Tablo 4. 

 
 

Katılımcılarımızda NMS puanı ile motor bulguların puanı pozitif korelasyon 

göstermektedir. (Tablo 5) (spearman’s rho p<0.05). 

Tablo 5. 

 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sonuç: Rutin muayene esnasında genellikle Parkinson hastalarında motor 

semptomlara bakılmaktadır. Hastalarımızda motor muayenesinde ortaya çıkan 

bulgularla ve H&Y evresi ile beraber NMS sıklığı artış gösterdi. Bu sonuçlar, 

klinisyenlerin poliklinikte NMS’ı her Parkinson hastasında sorgulaması gerektiğini 

göstermiştir. 
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Penetran Periferik Damar Yaralanmalarına Klinik Yaklaşım 

Dr. Atalay Karakaya 

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Mega Hastaneler Kompleksi Kalp Damar Cerrahisi A.D 

 

ÖZET: 

Giriş: Kesici delici alet veya ateşli silahla oluşan penetran ekstremite 

yaralanmalarda damar yaralanması tanısı doppler ultrasonografi ve muayene ile  

konulsa da bazı olgularda yaralanma gözden kaçmaktadır.   

Materyal Metod: Ocak 2017- Mayıs 2020 yıllarında acil servise başvuran ateşli 

silah ve kesici delici alet yaralanmaları retrospektif olarak incelendi. Toplam 55 

hasta olmak üzere iki grupta incelendi. Grup 1’de 33 kişide ateşli silah yaralanması 

ve bu hastaların 16’sinda kemik yaralanması saptandı. Grup 2’de 22 kişide kesici 

delici alet yaralanması saptandı. Hastaların Grup 1’de yaş ortalaması 38.29±12.24 

iken Grup 2’de 32.12±8.12 olarak saptandı. Grup 1’de ki hastaların 12’sinde fizik 

muayene ile damar yaralanması bulgusu saptandı. Geri kalan 23 hasta’da fizik 

muayene ile major arter yaralanması saptanmadı. Fizik muayene ve dopplerde 

bulgu saptanmayan hastaların 2’sinde dizaltı major arter yaralanması, 1 tanesinde 

dizüstü arteriovenöz fistül saptandı. Klinik bulgusu olmayıp, BT anjio ile tespit 

edilen arter yaralanması % 13 olarak saptandı. Kesici delici alet yaralanması olan 

grupta 24 hastanın 8’inde fizik muayene ile arter yaralanması saptandı. Geri kalan 

16 hasta’da fizik muayene ile arteriyel yaralanma bulgusu saptanmayıp, yapılan bt 

anjiografide 2’sinde arter yaralanması saptandı. Klinik bulgusu olarak arter 

yaralanması tespit edilmeyen ancak BT anjioda damar yaralanması tespit edilen 

hastalar %12,5. Operasyon uygulandı. BT anjiografi uygulanmayan hastalar 

çalışmaya dahil edilmedi.  

Tartışma: Bu hastalarda klinik olarak damar yaralanması tanısı daha belirgin olup, 

yapılan BT anjiografi ile tespit edilmektedir (1,2). Kompleks yaralanması olmayan 

penetran yaralanmalarda periferik arter hastalığı öyküsü de varsa klinik bulgular 

iskemiye dayanıklı olduğu için ekstremite çok baskın olmayabilir ve klinik olarak 

atlanabilir (2). Ateşli silah yaralanmasının ısı etkisi ile ya da spazm aktif kanamayı 

durdurabilir. Çalışmamızda da her iki grupta da klinik olarak arter yaralanması 

bulgusu olmayan hastaların BT anjiografilerinde sırası ile %13 ve %12,5 damar 

yaralanması tespit edildi.  

Sonuç: Klinik olarak vaskuler yaralanma büyük aranda tespit edilse de tespit 

edilemeyen damar yaralanmaları ölümcül kanama tablosu oluşturabilir. Yaralanma 

ile ilgili olarak ileri tetkik açısından değerlendirilmeleri uygundur. 

GİRİŞ 

Ateşli silah ve kesici delici alet yaralanmaları ciddi bir toplum problemleri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Her geçen yıl bunun sayısı ve oranı hızla yükselmektedir (3). Yaralanmanın şiddeti 

kullanılan silahların ve bıçakların gün geçtikçe daha gelişmiş ve yüksek kalibreli silahlar 

olmasından dolayı artış göstermektedir.  Ülkemizde ateşli silah yaralanmasına bağlı veriler 

değerlendirildiğinde 2016 yılında şiddet olaylarında ateşli silahların kullanımında önceki yıla 
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göre yüzde 7’lik bir artış dikkat çekiyor. 2016 yılında olayların %78’inde ateşli silahlar 

(%43’ünde kalaşnikof dahil uzun namlulu silahlar, %30’unda tabanca ve %5’inde de beylik 

silahları kullanıldığı), %22’sinde ise çoğunluğu bıçak olmak üzere satırdan baltaya kesici aletler 

kullanıldığı belirtilmiştir (2,3). Yaralanmanın şiddeti vücudun hangi bölümüne geldiğinden, 

mermi ya da yaralanma sayısına, kullanılan ateşli silah ya da kesici delici aletin tipine göre 

değişmektedir (4).  

Hastaneye getirilen ateşli silah yaralanmalarının en az 10 tanesinden birinde damar 

tamiri gerektiren vasküler yaralanma tespit edilmektedir. Major arteriyel yaralanması olan ve 

cerrahi girişim yapılan vakalarda hastaların mortalitesi 5 kat artış göstermekte iken 

komplikasyonlarda 3 kat artış göstermektedir (4). Böbrek yetersizliği, venöz tromboemboli, 

sepsis, arteriyel oklüzyon, iskemi gibi çok ciddi hayati riski arttıran komplikasyonlar 

görülebilir. Mortalite ve morbiditeyi etkileyen bu faktörlere ek olarak hastanın hastaneye 

getiriliş süresinin uzaması ve hızlı tanı konulup acil girişim yapılmasında zaman kaybedilmesi 

etkilidir.   

Damar yaralanması tanısının konulmasında hastanın fizik muayenesi ve laboratuvar 

bilgileri çok önemli yer tutmaktadır. Ancak görüntüleme tekniklerinin de efektif olarak 

kullanılması damarda oluşan spazma bağlı aktif kanama olmaması ya da kişinin kronik periferik 

arter hastalığı olmasına bağlı ekstremite de iskemi saptanmasını engelleyerek, damar 

yaralanması tanısını maskeleyebilir. Doppler ultrasonografi her ne kadar damar yaralanmasında 

önemli bir tanı kriteri olsa da metalik görünüm, kemik kırıkları gibi hasta ile ilişkili ek faktörler 

doppler ultrasonografinin sensitivitesini azaltabilmektedir. Hastaların Bilgisayarlı tomografi ile 

anjiografik olarak detaylı incelenmesi bu tür hastalarda damar yaralanması tanısının konmasında 

daha etkilidir.  

Materyal ve Metod: 

Ocak 2017- Mayıs 2020 yıllarında hastanemiz acil servise başvuran ateşli silah ve kesici 

delici alet yaralanmaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların fizik muayene ve laboratuar 

sonuçları ile Bilgisayarlı tomografi anjiografi sonuçları değerlendirildi.  Toplam 55 olmak üzere 

iki grupta incelendi. Grup 1’de 33 kişide ateşli silah yaralanması ve bu hastaların 16’inde kemik 

yaralanması saptandı. Grup 2’de 22 kişide kesici delici alet yaralanması saptandı. Bilgisayarlı 

tomografisi olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.  

Bulgular: 

Hastaların ortalama yaşı 41.29±12.27 iken, Grup 1 ateşli silah yaralanmasında 

48.12±12.37, grup 2’de 34.66±7.68 olarak bulundu. Hastaların grup 1’de 26’sı erkek (%78), 

7’si (%22) kadın iken, grup 2’de 16’sı (%72)erkek, 6’sı  (%28) kadın olarak saptandı. (Tablo 1). 

Her iki grupta 1’er hastada diayebetes mellitus olup, öncesinde belirgin vaskuler patolojisi 

bulunmamaktaydı. Her iki hastanında distal nabızları manuel pozitif saptanmış olup, bu 

hastalarda vaskuler yaralanma saptanmamıştır. 
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Tablo 1. Hastaların demografik verileri 

 Grup 1(n=33) Grup 2 (n=22) 

Yaş 48.12±12.37 34.66±7.68 

Cinsiyet 26E (%78), 7 K (%22) 16 E (%72), 6 K (%28) 

Diabetes Mellitus 1 1 

Periferik Damar Hastalığı 0 1 

   

 

Grup 2’de bir hasta da periferik arter hastalığı öyküsü olup, cerrahi girişim 

uygulanmamış. özgeçmişinde sol alt ekstremite A. tibialis anteriorda daralma saptanmış. 

Medikal tedavi önerilmiş.   

Tablo 2: Hastaların yaralanma şiddeti 

 Grup 1( n=33) Grup 2 (n=24) 

Yaralanma Sayısı 

 

1adet  

(20Kişi) 

 

2 adet   

(11Kişi) 

 

≥3 adet  

(2Kişi) 

 

1 adet 

(14Kişi) 

2 adet 

(6Kişi) 

 

≥3 adet 

(2 Kişi) 

 

Damar Yaralanması 6 4 2 5 2 2 

Kemik Kırığı 2 7 6 0 0 0 

Nörolojik Defisit 1 2 2 1 1 1 

Kemik kırığı + Damar 

Yaralanması 

1 4 1 0 0 0 

 

Tablo 2’de yaralanma sayısı gösterilmekte olup, Grup 1’de 3 ve daha fazla yaralanması 

olan 2 kişide hem kemik hem damar yaralanması (%60), olup, 2 adet yaralanması olan 11 

kişinin 7’inde eşlik eden kemik kırığı bulunurken 4’ünde (%36) damar yaralanması tespit edildi 

Tek yaralanması olan 20 kişinin ise 6’sında damar yaralanması (%30) tespit edildi. Fizik 

muayene ile tespit edilmeyen BT anjiografide tespit edilen damar yaralanması olan 2 hastadan 

biri eşlik eden kemik kırığı olmayan tek yaralanmalı hasta iken, diğer hasta 3 adet yaralanması 

olan kemik kırığı olmayan hastaydı. Grup 2’deki 22 hastanın 9’unda (%40) damar yaralanması 

tespit edildi.  

Tablo 3: Hastaların Fizik Muayene Bulguları 

 

 

 

 

 

 

 Grup 1 Grup 2 

Aktif Kanama 7 5 

Ekstremitede soğukluk-solukluk 9 4 

Motor Fonksiyonlarda azalma 2 3 

Hematom 8 4 

Nabız alınaması 8 7 

El Doppler Muayenesi 6 hastada negatif 

2 hastada bifazik 

4 hastada negatif 

3 hastada bifazik 
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Grup 1’de ki hastaların 9’unda fizik muayene ile damar yaralanması bulgusu saptandı. 

Geri kalan 24 hastada fizik muayene ile majör arter yaralanması saptanmadı. Arter yaralanması 

saptanan hastaların fizik muayene bulguları Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 4: Yaralanan damarlar 

 Grup 1   Grup 2 

Ana femoral Arter 1 2 

Superficial femoral arter 3 3 

Derin Femoral Arter 2 2 

Popliteal arter 1 0 

Anterior tibial arter 1 0 

Posterior tibial arter 2 0 

Brakial arter 1 1 

Radial arter 1 1 

Toplam 12 9 

 

Fizik muayene ve dopplerde bulgu saptanmayan toplam 24 hastanın yapılan BT 

anjiografilerinde 21 hastada majör arter yaralanması saptanmazken 3 hastada majör arter 

yaralanması saptandı. Bu 3 hastanın 2’sinde dizaltı major arter (Arteria Tibialis anterior, Arteria 

Tibialis Posterior) yaralanması saptandı, aktif kanama olmaması üzerine arteria tibialis anterior 

yaralanması takip edildi. Arteria Tibialis posterior yaralanması olan hastada hematom olması 

üzerine operasyona alınıp, safen greft kondu. 1 hastada dizüstü arteria femoralis profunda ve bu 

bölgede derin venlerde fistül saptandı. Hastaya anjiografik olarak girişim yapıldı. Klinik 

bulgusu olmayıp, BT anjio ile tespit edilen arter yaralanması %12 olarak saptandı. 

 Kesici delici alet yaralanması olan grupta 22 hastanın 7’inde fizik muayene ile arter 

yaralanması saptandı (Tablo 2). Geri kalan 15 hastada fizik muayene ile arteriyel yaralanma 

bulgusu saptanmayıp, yapılan bt anjiografide Superficial femoral arterde parsiyel kesi, ve derin 

femoral arterde tam kat kesi olmak üzere 2 hastada arter yaralanması saptandı. Hastalara cerrahi 

girişim uygulandı. Klinik bulgusu olarak arter yaralanması tespit edilmeyen ancak BT anjioda 

damar yaralanması tespit edilen hastaların oranı %13.3 olarak saptandı. Sadece ekstremite 

yaralanması olan ve BT anjiografi uygulanan hastalar çalışmaya dahil edildi.  

Tüm hastalarda acil servisde verilen sıvıya bağlı hemodilüsyon gelişmesi ve eşlik eden 

doku hasarı ve kemik kırıklarına bağlı hemogram düşüşü görülmekle beraber damar 

yaralanması olan hastalarda anlamlı düşüş saptandı.  

Tartışma: 

Hastaneye getirilen ateşli silah yaralanmalarının en az 10 tanesinden birinde damar 

tamiri gerektiren vasküler yaralanma tespit edilmektedir. Major arteryel yaralanması olan ve 

cerrahi girişim yapılan vakalarda hastaların mortalitesi 5 kat artış göstermekte iken 

komplikasyonlarda 3 kat artış göstermektedir (5). Vasküler yaralanmalarda hastanın kanamaya 

bağlı şok tablosuna girmesine ve tansiyon düşüklüğüne bağlı nörolojik, kardiyak ve böbrek 

rahatsızlıklarına yol açabilmesi açısından tüm sistemleri etkileyen hayati tehlike yaratan bir 
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durumdur. Ayrıca kanamaya bağlı olarak hastaya transfüzyon yapılması zorunluluğuna bağlı 

enfeksiyon, böbrek hasarı ve akciğerlerde solunum sıkıntısına yol açabileceği bilinmektedir. 

Ayrıca ekstremitenin uzun süre beslenmemesine bağlı iskemi ampütasyon ve kompartman 

sendromu gelişebilir (6,7). 

Ateşli silah yaralanmaları kesici delici alet yaralanmalarından farklı olarak sadece 

trasesi üzerinde etki yapmaz, kinetik ve ısı enerjisi ile damarda belirgin direk travma yapmadan 

damar hasarı oluşturabilir. Kemikte oluşacak kırıkda damarda yaralanmaya yol açabilir. 

Çalışmamızda kırık bulunan 15 hastanın 6’sında (%40)  damar yaralanması saptandı.  İntimada 

oluşacak hasar damarda trombus oluşumuna ve tıkanmaya, anevrizma ya da pseudoanevrizma 

oluşumuna yol açabilir (8). Arterler yapısında konstriksiyon veya dilatasyonu sağlayan 

parasempatik sinir sistemince düzenlenen düz kas hücreleri içermektedir (9). Ateşli silah 

yaralanması ya da penetran yaralanmalarda bu kas hücrelerinin konstrüksüyonu ve/veya 

trombus oluşması ile aktif kanama geçici olarak durabilir (1).  Bizim çalışmamızda da 55 

hastanın 21’inde damar yaralanması saptanırken ateşli silah yaralanmalı grupta 7 hastada, diğer 

gruptada 5 hastada olmak üzere toplan 12 hastada acil servise geldiğinde aktif kanama saptandı. 

Diğer fizik muayene bulguları olan ekstremitede soğukluk, solukluk, motor fonksiyonlarda 

azalma gene hastanın öncesinde periferik arter hastalığına bağlı olabileceği gözönüne alınıp, 

ayrıntılı öyküsü alınmalı ve periferik arter hastalığı olan hastalarda ayak iskemiye dirençli 

olduğundan aşırı soğukluk siyanoz bulguları saptanmayabilir (10).  Bizim çalışmamızda 

periferik arter hastalığı olan bir hasta ve diyabeti olan 2 hasta olmakla beraber bu hastalarda 

mevcut damar rahatsızlığı ileri düzeyde olmadığından hastaların klinik olarak damar 

yaralanması olmadığı ön tanısı konulup, yapılan BT anjioda da teyit edilmiştir.  

Yaralanan bölgeye ve damara bağlı olarak hastanın distal nabızları muayenede pozitif 

olup, retrograde olarak diğer damardan nabız yapabileceği, ya da arteria femoralis profunda gibi 

majör arter yaralanmasında nabız muayenesinden çok hastanın kanama, hematom ve ödem 

açısından değerlendirilmesi uygun olur. Nitekim bizim çalışmamızda klinik olarak tespit 

edilmeyen bir yaralanmanın arteria femoralis profunda yaralanmasına bağlı oluşan arteriovenöz 

malformasyon, bir hastada da tam kat kesi olduğu BT anjioda tespit edildi.  

Sonuç: 

Çalışmamızda da her iki grupta da klinik olarak arter yaralanması bulgusu olmayan 

hastaların BT anjiografilerinde sırası ile %12.5 ve %13 damar yaralanması tespit edildi. Her ne 

kadar olgu sayısı az olduğundan istatiksel olarak anlamlı denilemese de bu tür hastalarda sadece 

fizik muayene bulguları ile hareket etmek, olası damar yaralanmalarının atlanmasına ve kişinin 

morbidite ve mortalitesinin artmasına yolaçabilir.  

Hastaların tomografileri çekilmediği ya da çekilemediği durumlarda klinik olarak damar 

yaralanması düşünmediğimiz hastaların ateşli silahların yaralanmasının kinetik enerjisinin 

verdiği sekonder hasara bağlı oluşturabileceği etki, damar spazmına bağlı erken dönemde 

kanama saptanamayabileceği göz önünde bulundurularak hastaların vital bulguları ve ekstremite 

beslenmeleri yakından takip edilmelidir.  

Öneri: Penetran yaralanmalarda özellikle ateşli silah yaralanmalarında hayati tehlikeye 

yol açabilecek damar yaralanmasına yol açabileceğinden hastanın tanı ve takibi mortalite ve 
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morbiditenin azaltılmasında etkili olduğundan bu konuda yapılacak çalışmalarla daha efektif 

davranılabilir.  
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Abstract:  

Cancer has been linked to overexpression of intracellular signaling pathways that 

regulate normal cell growth, differentiation, motility, and adhesion. Apoptosis plays a 

key role in the control of these physiological cellular processes. p53 is a critical 

protein for intrinsic tumor suppression via cell cycle arrest and induction of apoptosis. 

DNA damage can also trigger the activation of p53. The activation of p53 increases the 

levels of several proapoptotic proteins such as Bax, PUMA, Noxa, Bid and suppress 

antiapoptotic proteins such as Bcl-2, Bcl-XL, and survivin. Apoptosis has also been 

affected by exogenous reactive oxygen species (ROS). Development of novel agents that 

can trigger apoptotic death through several mechanisms is an important approach for 

cancer treatment. Pyrrolopyrimidine is a useful scaffold due to being analog of purine 

nucleosides and also has various biological activities. Currently, some of the FDA 

approved drugs bearing pyrrolopyrimidine scaffold are used for cancer treatment. 

Previously we obtained promising results from some synthesized pyrrolopyrimidine 

derivatives against various cancer cell lines.  

In order to expand the anticancer activity data of our compounds and to optimize the 

scaffold, in this work, anti-proliferative activity of the compounds against MDA-MB-

231, C6, HT-29 cancer cells, and noncancerous L929 cells were investigated using the 

XTT assay. Compound 1,(1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(4-((3-

(trifluoromethyl)phenyl)amino)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl)urea), exhibited the 

best cytotoxic activity against HT-29 cells (IC50=2.96 μM) with weak activity against 

L929 cells with IC50 value of 34.91 µM. For further evaluation of the cytotoxic activity 

of compound 1, HT-29 cells were treated with IC50 concentration of compound 1 for 24 

h, and the cell cycle assay was performed. When compared untreated cells (23.4 ± 

1.3%), the treatment of HT-29 cells with the compound 1 resulted in the accumulation 

of cell population at the G2/M phase (44.7 ± 1.4%), significantly (p < 0.01). Apoptotic 

effect of the compound 1 was also evaluated with Annexin V assay. The percentage of 

cells in late apoptosis was determined as 32.25±3.17%, while it was 2.23±1.4 in 

control cells. The apoptotic effect of compound 1 has also been confirmed via ELISA 

experiments. For this purpose, pro-apoptotic and anti-apoptotic protein expression 

levels were determined in compound 1-treated and -untreated HT-29 cells. ELISA data 

indicated that compound 1 treatment significantly induced Bax and cleaved caspase 3 

levels (p < 0.01) supporting its apoptotic effects, while BCL-2 expression was not 

altered in response to compound 1 (p > 0.01). The effect of compound 1 on total 

oxidant status (TOS) of HT-29 cells was determined using the TOS assay kit. The level 

of TOS was calculated as 5.72 ± 0.41% and 10.63 ± 0.75 in the control and compound 

1-treated HT-29 cells, respectively ( p < 0.01). These data supporting the cytotoxic and 

apoptotic effects of compound 1. Since previous studies have demonstrated the 

crosstalk between kinase signaling and cell death signaling pathways, possible binding 

properties of the compounds with prosurvival and prodeath kinases including Akt, 

ERK1/2 and JNK were determined with molecular docking studies.  
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Özet: Çalışma, üniversite öğrencilerinde meyve-sebze tüketiminin ve günlük diyet 

ile alınan makro ve mikro besin ögesi alım düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Çalışmaya 18-28 yaş arası, 78’i erkek, 302’si kadın olmak üzere 

toplam 380 gönüllü üniversite öğrencisi katılmıştır. Öğrencilere sosyodemografik 

ve genel özellikleri, beslenme alışkanlıkları, meyve-sebze tüketimleri, 

antropometrik ölçümleri ve fiziksel aktivite alışkanlıkları ile ilgili soruların yer 

aldığı bir anket formu yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Beslenme 

durumları 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı ile saptanmıştır. 

Öğrencilerin yaş ortalaması kadınlarda 20,48±1,50 ve erkeklerde 21,82±1,88 

yıldır. Ortalama beden kütle indeksi (BKİ) değeri 22,06±3,45 kg/m²’dir. En çok 

atlanılan sabah öğünü olup en az atlanılan öğün ise akşamdır. Öğrencilerin 

%85.8’inin meyve-sebze tükettiği, %14.2’sinin tüketmediği bulunmuştur. Meyve 

tüketim şekli çoğunlukla (%85,5) kabuklu, sebze tüketim şekli ise çoğunlukla (%84) 

pişmiştir. Öğrencilerin meyve-sebze tüketim sıklığı değerlendirildiğinde; meyve 

günde 1-2 porsiyon iken haftada 3-7 kez, sebze günde 1-2 porsiyon iken haftada 2-

7 kez tüketilmektedir. Cinsiyete göre günde tüketilen meyve miktarı medyanları 

bakımından anlamlı bır fark tespit edilmiştir (p=0,009). Fiziksel aktivite 

yapanlarda cinsiyet ile meyve tüketimi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

(p=0,018). Öğrencilerin günlük enerji tüketim ortalaması 950,76±439,49 kkal’dir. 

Enerji ortalaması spor yapan öğrencilerde 981.39±465.04 iken spor yapmayan 

öğrencilerde 927.24±418.41’dır.  Öğrencilerin makro besin öğesi dağılımı 

incelendiğinde ortalama enerjinin %49,7±4,23’inin karbonhidratlardan, 

%15,2±2,80’sının proteinlerden ve %35,1±4,20’ünün yağlardan geldiği 

belirtilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin günlük posa tüketim miktarı 

ortalama 26,2±16,2 g/gün’dür. Öğrencilerin günlük su tüketimi ortalama 

1630,79±894,93 ml olup erkeklerin su tüketimi kadınlardan daha fazladır 

(p<0.05). Öğrencilerin besin ögesi açısından beta-karoten, E vitamini, C vitamini, 

riboflavin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, demir alım düzeylerinin yetersiz 

olduğu saptanmıştır. Fiziksel aktivite yapan kadın ve erkek öğrencilerde mokro ve 

mikro günlük besin ögesi ve yüzdelerinin alımları farklılık göstermektedir 

(p<0,05). Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinde öğün ara öğün sayısı, alınan 

günlük enerji ve meyve-sebze tüketimi, makro ve mikro elemeler düşüktür. 

Öğrencilerin beslenme eğitimi ve bilinç düzeyleri arttırılmalıdır. Bu kapsamda 

öğrencilere yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivitenin önemini 

vurgulayan eğitimlere üniversitelerde yer verilmesinin, sağlığın geliştirilmesi 

açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: beslenme, besin tüketimi, meyve-sebze tüketimi, fiziksel 

aktivite, spor  
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Özet: Pestiviruslar ruminantlarda dünya çapında ekonomik olarak önemli 

enfeksiyonlara neden olurlar. Pestivirus enfeksiyonları, küçükbaş hayvancılık 

sektöründe üreme üzerine doğrudan etkileri sebebiyle ekonomik açıdan önem arz 

etmektedir. Flaviviridae familyasının Pestivirus genusu; Bovine Viral Diarrhea 

Virus (BVDV tip 1 ve 2), Border Disease Virus (BDV), Classical Swine Fever 

(CSFV) virusunun da içinde bulunduğu tek iplikçikli, ikosahedral simetrili, zarlı 

RNA içeren viruslardır. BDV koyunlarda konjenital enfeksiyonların başlıca nedeni 

olmakla birlikte, akut, fötal ve persiste enfeksiyonlara neden olabilmektedir. BDV 

enfeksiyonları, BVDV enfeksiyonlarının dünya çapında sığırlarda endemik olduğu 

ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Keçilerde klinik hastalık nadiren 

bildirilmektedir. Keçilerde persiste enfekte (PI) yavrular, koyun veya sığırlardan 

daha az görülmektedir. Vertikal bulaşma hastalığın epidemiyolojisinde önemli rol 

oynar. Serolojik araştırmalar, birçok ülkede keçilerde doğal pestivirüs 

enfeksiyonlarının yaygın olduğunu göstermiştir. 

 

 Bu çalışmada, Denizli il bölgesinde keçilerde pestivirusların seroprevalansına 

dair yeterli bilgi mevcut olmadığından Denizli ilinin agroekolojik alt 

bölgelerindeki 34 adet hayvancılık işletmesindeki keçilerden rastgele örnekleme 

yoluyla 274 adet kan örneği toplandı. Örnekler, 3000 rpm’de santrifüj edilerek 

serum elde edildi. Kan serumları, 56 
o
C’de 30 dakika süreyle inaktive edildikten 

sonra test edilinceye kadar -20 
o
C’de derin dondurucuda saklandı. Serum 

örnekleri, BVDV referans suşu NADL kullanılarak serum nötralizasyon testi (SNT) 

ile antikor varlığı araştırıldı. Test için Madin Darby Bovine Kidney (MDBK) hücre 

kültürü kullanıldı. Virus suşu olarak, BVD virusunun sitopatojen referans suşu 

olan NADL suşu kullanıldı. BVDV-NADL suşunun enfeksiyözite gücü Doku 

Kültürü Enfektif Doz (DKID50/0.1ml) değeri ise 10
5
 olarak belirlendi.  

 

Test sonucuna göre, bireysel seroprevalans %10.58(29/274), sürü bazında 

seroprevalans %14.71(5/34) oranında bulundu. Seropozitif bulunan toplam 274 

serum örneğinin %34.48’inde 1/5, %27.59’unda 1/10, %17.24’ünde 1/20, 

%10.34’ünde 1/40, %6.9’unda 1/80 ve %3.45’inde ise 1/160 olarak SN50 değerleri 

belirlendi. Hayvanların cinsiyetlerine göre seropozitiflik oranları 

değerlendirildiğinde dişi keçilerin %12.85’i (27/210), erkek keçilerin ise %3.12’si 

(2/64) antikor pozitif olarak saptandı. Keçilerin cinsiyetlerine göre dişi ve erkek 

hayvanların seropozitiflik oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(χ
2
: 4.90; p:0.02). İstatistiki açıdan alt bölgeler (alt bölge I-II-III-IV) arasında 

anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Yaş grupları açısından (6-24 ay, 24-48 ay, 

48 ay <) anlamlı bir fark bulundu (χ
2
:11.77; p:0.002).  

 

Sonuç olarak, Denizli il bölgesinde hayvancılık işletmelerindeki keçilerde 

pestivirus enfeksiyonu yaygın olmamasına rağmen tespit edildi. Bu nedenle söz 

konusu enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve prevalans oranlarını belirlemek için 

geniş çaplı çalışmalar bölge ve ülke ekonomisi için önem arz etmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: Pestivirus, Keçi, SNT, Seroprevalans, Denizli 
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Özet: Aquaporinler (AQP) vücuttaki farklı hücrelerde ve dokularda eksprese edilen 

transmembran kanallardır. Bugüne kadar böbrek, beyin, akciğer, sindirim sistemi, 

göz ve derideki biyolojik fonksiyonları düzenleyen AQP0 – AQP12 genleri 

tarafından kodlanan 13 farklı AQP tanımlanmıştır. Aquaporinlerin iki işlevsel rolü 

tanımlanmıştır: AQP0, AQP1, AQP2, AQP4 ve AQP5 yalnızca su geçirgendir. 

AQP3, AQP7 ve AQP9 suyun yanısıra gliserol ve diğer küçük molekülleri geçirir. 

İlk AQP sıçan kalbinde tanımlandıktan sonra, çeşitli hayvan türlerinin (fare, sıçan, 

koyun ve keçi dahil) ve insanın kalp dokusunda AQP alt tipleri keşfedilmiştir. 

Kalpte, protein seviyesinde en fazla çalışılan aquaporin -1, -3, -4 ve -7'dir. 

Aquaporinlerin kalpteki potansiyel rolleri araştırılmış ve miyokardiyal 

aquaporinlerin diğer organlardaki aquaporinlerle paylaştığı bazı ortak özellikleri 

detaylandırılmıştır. AQP1, ekspresyon ve hücre içi değişikliklerle düzenlenirler. 

Ayrıca endotelyal su geçirgenliği üzerinde saptanabilir bir etkiye sahiptir. Yapılan 

araştırmalar AQP3’ün kan basıncı ve hipertansiyon ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir. AQP4; kalsiyum salınımı ve osmolariteye bağlantılı olarak 

kardiyomiyosit sağkalımı üzerinde bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, AQP7, 

gliserol metabolizmasında rol oynar ve kardiyak fonksiyona katkıda bulunabilir. 

Çoğu aquaporin knock-out modeli, su kanallarının fizyolojik öneminden çok 

patofizyolojik önemini gösterir. Miyokardiyal ödem, endokardit, kas distrofisi gibi 

hastalıklar AQP'lerin disfonksiyonu sonucu ortaya çıkar. Bu proteinlerin kalpteki 

rolünü aydınlatmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Aquaporinler, su kanalları, kalp, ekspresyon, ödem 

Not: Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar 

Komisyonu tarafından desteklenen TSA-2019-3145 nolu projeden üretilmiştir. 
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Özet: Bu çalışma ile Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri 

Fakültesi öğrencileri arasındaki saldırganlık değişimlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 213 erkek 174 kadın olmak üzere toplam 387 

üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin sosyo demografik bilgileri için 

araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılırken, saldırganlık ve 

saldırganlık alt boyutlarının belirlenmesinde, İlter-Kiper (1984) tarafından 

kullanılan 7’li likert tipi Saldırganlık anketi, kullanılmıştır. Dağılımların 

normalliği ve normalliğin test edilmesinde Kolmogorov Smirnov testi kullanılırken, 

ikili karşılaştırmalarda Independent Sample t Testi, çoklu karşılaştırmalar için 

One-Way Anova testi kullanılmıştır. Bu çalışma için Crombach Alpha değeri testin 

geneli için 0,74 olarak belirlenmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi (SPBF) Öğrencileri 

İle Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) öğrencileri arasında Yıkıcı saldırganlık ve 

Edilgen saldırganlık ortalama değerleri arasında herhangi bir değişim 

gözlenmezken, diğer boyutlarda SPBF öğrencilerine ait ortalama değerlerin SBF 

öğrencilere ait değerlerden yüksek olduğu ve değişimin istatistikî olarak da 

anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Cinsiyete bağlı olarak Edilgen 

saldırganlık ortalama değerleri arasında herhangi bir değişim gözlenmezken, 

Diğer boyutlarda erkek öğrencilere ait ortalama değerlerin Kadın öğrencilere ait 

değerlerden yüksek olduğu ve bu değişimin istatistikî olarak da anlamlı olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin yaş gruplarına bağlı olarak Edilgen 

saldırganlık boyutunda herhangi bir değişim gözlenmezken diğer boyutlarda 26 ve 

üzeri yaş grubu öğrencilere ait ortalama değerin diğer yaş gruplarına nazaran 

düşük olduğu ve bu değişim istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05). Araştırma bulguları ışığında sağlık eğitimi alan öğrencilerin spor 

eğitimi alan öğrencilere nazaran daha düşük saldırganlığa sahip oldukları, erkek 

öğrencilerin daha yüksek saldırganlık düzeyine sahip oldukları. Öğrencilerin 

yaşları arttıkça saldırganlık davranışını daha fazla kontrol altına aldıkları 

söylenilebilir. 
 

Anahtar Kelimeler: Saldırganlık, Spor, Sağlık, Üniversite, Öğrenci 
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Özet: Laparoskopik karaciğer cerrahisinin yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi olmasına 

karşın teknik ilerlemeler, laparoskopik cerrahinin daha az postoperatif ağrı ve 

daha kısa hastanede yatış gibi avantajlarının bildirilmesi ve birçok endikasyonda 

açık cerrahiye benzer oranda etkinliğinin gösterilmiş olması son on yılda onun 

cerrahlar arasında daha popüler bir ilgi alanı olmasını sağlamıştır. Benign 

patolojiler laparoskopik cerrahi seçiminde daha çok tercih edilebilir olgulardır. 

Lenf nodu diseksiyonu yapılmaması ve patolojik cerrahi sınırın önemli olmaması 

bu tercihte etkendir. Burada laparoskopik olarak enükleasyon yapılmış bir 

karaciğer hemanjiomu olgusunu sunuyoruz. 

  Kırk yaşında kadın hasta son aylarda başlayan üst karın ağrısı ve bulantı ile dış 

merkeze başvurmuş. Burada yapılan incelemelerde ultrasonda saptanan ve 

karaciğer sol lobunda yerleşik hemanjiomu düşündüren kitle lezyonu dışında 

patoloji bulunamamış ve merkezimize sevkedilmiş. Hastaya yatışı sonrasında rutin 

laboratuvar tetkikleri yapıldı ve dinamik karaciğer tomografisi çekildi. Laboratuar 

testlerinde tümör belirteçleri de dahil olmak üzere normal sınırlardaydı. 

Tomografi ile lezyonun karaciğer segment 2’de yerleşik bir hemanjiom olduğu teyit 

edildi. Hastaya, hastalığı, planlanan operasyon ve olası riskler konusunda bilgi 

verilip onamı alındıktan sonra sol lob kitlesinin laparoskopik olarak enükleasyonu 

yapıldı. Ameliyatta ultrasonik aspiratör, plastik ve metal klipsler, ultrasonik makas 

ve laparoskopik zımba kullanılarak kitle karaciğer dokusundan ayrıldı. Ameliyat 

süresi 175 dakika, ameliyat sırasında kan transfüzyonu 1 ünite olarak gerçekleşti. 

Hasta bir gece yoğun bakım gözlemi sonrasında ertesi sabah servise alındı ve 

postoperatif dördüncü gün taburcu edildi. Ameliyat sonrasında hastada kanama, 

enfeksiyon, karaciğer yetmezliği veya safra kaçağı da dahil olmak üzere 

komplikasyon izlenmedi. Patoloji sonucu kavernöz hemanjiom olarak raporlanan 

hastanın ameliyattan iki hafta sonrasındaki sorgusunda ağrı ve bulantı 

semptomlarının ameliyattan sonra tamamen kaybolduğu öğrenildi. 

Laparoskopi daha az ağrı ve daha kısa hastane yatışı gibi avantajlarıyla karaciğer 

cerrahisini hastalar açısından daha konforlu ve yaşam kalitelerini daha az bozucu 

bir sürece dönüştürmektedir. Benign ve malign lezyonlar için yapılan cerrahilerde 

laparoskopinin oranı her geçen yıl artmaktadır. Hastamızda da literatürdeki 

deneyimlerle uyumlu bir seyir izlenmiştir. Karaciğerin benign ve sol lob yerleşimli 

lezyonlarında laparoskopik cerrahi önerilebilir ve güvenli bir yaklaşımdır. 

Laparoskopik karaciğer cerrahisi için uygun ekipman ve imkanlar sağlanmış 

olmalı ve laparoskopik karaciğer cerrahisine istekli cerrahlar deneyimli 

merkezlerde düzenlenen kurs ve staj programlarıyla eğitimlerini tamamladıktan 

sonra kendi merkezlerinde bu ameliyatlara başlamalıdırlar. 
 

Anahtar Kelimeler: hemanjiom, karaciğer, laparoskopi, enükleasyon 
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Özet: Kanser, 20.yüzyıla insanoğlunun en büyük sağlık sorunu olarak damgasını vurmuştur. 

Öyle ki, bu sorun aynı özelliği ile 21.yüzyıla taşınmıştır. Kanserli hastaların büyük bir 

çoğunluğunun primer kanserin komplikasyonlarından ölmesi ve kanser tedavisindeki umutsuz 

gelişmeler, klinisyenleri kanserin komplikasyonları ile mücadele etmeye yöneltmiştir. Beyine 

metastaz, primer kanserin en ciddi komplikasyonudur ve kanserin son evresi olarak kabul edilir. 

Bu durum morbidite ve mortalite oranını artırır. Günümüzde Metastatik beyin tümörleri, en sık 

görülen beyin tümörlerindendir. Bu özelliğine rağmen gerek ülkemizde gerekse yurt dışında bu 

konuda çalışmalara çok az rastlanmaktadır. Yaptığımız bu çalışmada Ocak 1993-Aralık 1999 

tarihleri arasında kliniğimizde Metastatik Beyin Tümörü tanısı ile izlem ve tedavisi yapılmış 35 

olgu; tanı ve tedavi süreçleri açısından retrospektif olarak araştırıldı. Çalışmamızda; erkek 

hastalar çoğunluktaydı, en sık primer kanser odağı Akciğer’di, olguların büyük bir kısmı 5. ve 7. 

dekatlar arasındaydı, 2 olguda komşuluk yolu ile yayılım vardı, beyinde tek lezyonu olan olgu 

sayısı ve supratentorial lezyon sayısı yüksek orandaydı, en çok lezyon yerleşim bölgesi parietal 

lob ve/veya MCA (orta serebral arter)’ nın beslediği alandaydı, en sık görülen başlangıç şikayeti 

baş ağrısı/kusma oldu, tomografi ve magnetik rezonans vazgeçilmez tanı yöntemiydi. Olguların 

tamamına medikal tedavi, büyük bir çoğunluğuna cerrahi tedavi, bir kısmına da radyoterapi 

uygulandı. Elde ettiğimiz tüm sonuçlar literatür ışığında değerlendirildi. 

 

Anahtar Kelimeler: metastaz,beyin tümörü,baş ağrısı,radyoterapi 

 

 

Giriş 

Metastatik Beyin Tümörleri (MBT), klinik olarak görülen en yaygın beyin tümörleridir, tüm 

beyin tümörlerinin yarısından biraz fazlasını oluştururlar
 (1)

. Kanserli hastalarda mortalite ve 

morbiditenin en önemli nedeni Merkezi Sinir Sistemi (MSS) metastazlarıdır. Otopsi sonuçlarına 

göre kanserden ölen hastaların ortalama %25’ inde intrakranial metastaz saptanmıştır 
(2,3,4)

. 

Epidemiolojik çalışmalara göre; metastatik beyin tümörlerinin yıllık insidansı 12.5/100.000 

hastadır. Nöroşirürjienlerin, geçmişte sistemik kanserli hastaları opere etme konusundaki 

gönülsüzlüklerinden dolayı; klinik çalışmalarla MBT oranlarını tam olarak belirlemek zor 

olmuştur. Yine de son yıllarda klinik çalışmalarda da metastatik beyin tümörlerinin primer 

beyin türnörlerine oranı giderek artmıştır. Bu artış birtakım faktörlere bağlıdır 
(5,6,7)

.  

1. Gelişen radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi teknikler sonucunda kanserli hastaların 

yaşam sürelerinin eskiye oranla daha uzun olması. 

2. Görüntüleme yöntemlerindeki inanılmaz ilerlemeler (CT, MRG). 

3. Sistemik olarak kullanılan pek çok kemoterapötik ajanın Kan-Beyin-Bariyerini (BBB) 

geçememesine bağlı olarak; metastatik hücrelerin beyin parenkimi içine yerleşim ve 

büyümesine olanak saglayan bir “sığınak” oluşturmaları (5,6,7). 
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4. Bazı kemoterapötik ajanlar BBB’yi geçici olarak zayıflatabilirler ve metastatik tümor 

hücrelerinin MSS’ye ekilmesine izin verebilirler. 

5. Popülasyonun yaş ortalamasının artması (ileri yaşta daha fazla insan, kanser gelişimi için 

risk altına girer). 

MSS metastazları 5. 6. ve 7. dekatlarda pik yapar. Hastaların yarıya yakını 5.dekattadır 
(8)

. 

Hastaları %60’ dan fazlası 50-70 yaş arasında ölürler 
(4)

. Sarkom, melanom ve lösemiye ait 

serebral lezyonlar daha genç hastalarda görülür. 

Beyin metastazları her iki cinste de hemen hemen eşit oranda görülür. Ancak testis kanserleri 

over kanserlerine göre (%20.7’ e karşılık %1.9), penis kanseri de eksternal kadın genital organ 

kanserlerine göre daha yüksek oranda (%l2.2’a karşılık  ( %3.3) beyine metastaz yaparlar 
(9)

. 

Herhangi bir organ kanserinin beyine metastaz yapabilme becerisi olduğu halde; klinik olarak 

en sık görülen beyin metastaz  orijinleri: Primer AC kanseri, meme kanseri, cilt kanseri 

(Melanom) ve Gastrointestinal Sistem (GİS) kanserleridir. Metastatik beyin tümörlü hastaların 

yaklaşık %10’ unda primer odak bulunamaz. Bu tip metastazların %85’ i adeno ca, %10-12’ si 

squamoz cell ca, geri kalanların çoğunluğu ise malign melanomdur 
(10)

. Tek metastatik lezyonlar 

daha çok primeri meme veya prostat olan hastalarda görüldüğü halde; multipl lezyonlar daha 

çok primeri akciger veya cilt (melanom) olan hastalarda görülür 
(11)

. Metastazlar için genel 

kabul gören yayılım yolu arterial kanla yayılımdır 
(12,13)

. Başka bir yayılım yolu da komşu 

organlardan direkt olarak yayılımdır 
(14,15)

. (Resim 1). Genel olarak bilinen şudur ki; parenkimal 

metastazların çoğu gri cevher-beyaz cevher bileşkelerinde (kortiko-medüller bileşke) lokalize 

olurlar 
(12)

. (Resim 2-A). Supratentorial (serebral) metastaz insidansı, infratentorial (posterior 

fossa ve/veya serebellum)’dan daha yüksektir (oran 8:1). Erişkinlerde en yaygın görülen 

posterior fossa tümörü metastatik tümörlerdir. Bu nedenle erişkin posterior fossasında soliter bir 

lezyon aksi kanıtlanana kadar metastaz olarak düşünülmelidir 
(16)

. (Resim 2-B).  

Resim 1.Orbita içi tümörün komşuluk yoluyla frontal loba yayılması 
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Resim 2. A) Gri cevher-beyaz cevher bileşkesinde yerleşmiş tipik bir supratentorial metastaz. 

B) 49 yaşında patolojisi metastaz olan posterior fossada soliter kitle. 

 

 

Metastatik nodüllerin dağılımında, sağ veya sol hemisferlerde ve serebral loblar arasıda önemli 

oranda fark yoktur 
(12,17)

. Ancak Orta Serebral Arter’in (MCA) beslediği parietal lob’da ve 

frontal lob’da metastazlar daha fazla görülmektedir 
(18)

. Metastatik nodüller, soliter ya da 

multipl olabilir, ancak multipl nodül görülme olasılığı (%50-70) daha fazladır 
(19,3,20)

. (Resim:3-

A ve B). CT ve MRG kullanılarak yapılan çalışmalarda; meme, akciğerin adenokarsinomu, 

böbrek, kolon ca ve tiroid karsinomu  metastazları sıklıkla soliter, malign melanom ve akciğer 

ca (small cell ca) metastazları ise genellikle multipldir 
(18,21,22)

. Metastatik lezyonlara karşı 

beyinde; vasküler reaksiyon, çevresel dokuda beyin ödemi, hemoraji veya enfarkt, reaktif 

gliozis ve nöronal değişiklikler olur 
(12,17)

. 

MBT’lü hastalarda çoğunlukla semptomlar yavaş gelişir.Seyrek de olsa tamamen sağlıklı bir 

insanda aniden epileptik nöbet veya masif intraserebral hemoraji şeklinde de belirtiler ortaya 

çıkabilir. Meme, over ve uterusun yavaş gelişen neoplazmları; primer tümörün teşhisinden 

sonraki 1-15 yıl içerisinde serebral metastaz yapabilir. Primer tümörün teşhisi ile serebral 

metastazın oluşumu arasındaki ortalama süre Akciger karsinomunda (küçük hücreli ca) 4 ay, 

meme kanserinde ise 3 yıldır 
(23,24)

. Klinik şartlarda metastatik beyin tümörlerini primer beyin 

tümörlerinden ayırt ettirecek hiçbir bulgu yoktur. Semptomlar; ani şuur kaybı, ciddi nörolojik 

defisit varlığı ile asemptomatik olabilme arasında çok büyük değişkenlik gösterir. Serebral 

metastazlı hastalarda en sık görülen baslangıç semptomları; baş ağrısı, motor kuvvet kaybı 

(hemiparezi veya monoparezi) ve davranış bozukluklarıdır 
(25)

. Diğer sık görülen semptomlar; 

bulantı-kusma, epileptik nöbet, mental durum değişiklikleri (depresyon, apati, letarji, 

konfüzyon), kranial sinir disfonksiyonları ve TİA’ yı (stroke) andıran belirtilerdir. Hastaların 

ortalama %5’ i asemptomatiktir 
(26)

. Serebellar metastazlarda ise başlangıç semptomları 

çoğunlukla baş ağrısı ve yürüyüş bozukluğu ile bazen de baş dönmesi ile başlar. 
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Resim 3. A) Soliter metastatik kitle   B) Multipl metastatik kitleler 

 

Metastatik beyin tümörlerinin tanısı için ilk adım klinisyenin hasta ve hasta yakınlarından aldığı 

anamnez, dikkatli nörolojik muayene ve sonrasındaki hasta yönetimidir. Sistemik kanser öyküsü 

olmayan hastalarda bu adım çok büyük önem taşır. CT ve MRI tanı için % 100’e yakın sonuç 

veren vazgeçilmez görüntüleme yöntemleridir.1990’lı yıllara kadar Beyin tümörleri için kısmen 

de olsa kullanılan ventrikülografi, anjiografi, EEG, direk kafa grafileri, beyin sintigrafisi ve 

lomber ponksiyon gibi tetkikler artık kullanılmamaktadır. Metastazlar, kontrastsız beyin 

tomografisinde tipik olarak; merkezinde daha düşük dansite alanları içeren iyi sınırlı, hipodens 

solid kitleler şeklinde görülür. Kontraslı CT de ise genel olarak çevresel halka (ring) şeklinde 

kontrast tutarlar.  MRG; hem intra hem de extrakranial yapilarin sagittal, axial ve koronal 

düzlemlerde ayrıntılı görüntülenmesine olanak sağlar. Kranial MRG; CT’nin endike olduğu tüm 

durumlarda ve ayrıca CT’nin lezyonu gösteremediği veya lezyon hakkında yeterli bilgi 

veremediği durumlarda endikedir. Bu tekniğin CT’den üstünlükleri; elde edilen görüntülerde gri 

ve beyaz madde kontrast ayırımının çok belirgin olması, CT’nin gösteremediği boyutlardaki 

lezyonları ortaya çıkarması, kemik artefaktlarının olmaması, vasküler yapıyı da 

görüntüleyebilmesi, ödem ile enfarkt ayırımının yapılabilmesi, posterior fossa-kranioservikal 

bileşke ve beyin sapı yapılarını daha iyi gösterebilmesidir. Aynı hastada CT ve MRG 

görüntüleri değerlendirildiğinde tanıda MRG nin üstünlüğünün tartışılmaz olduğu daha net 

ortaya çıkmaktadır (Resim 4).  

Klinik semptomlar ile MBT’yi primer beyin tümöründen ayırt  etmek mümkün değildir.Bu 

nedenle CT ve MRG görüntüleri, lezyon adedi, kontrast tutma özelliği ile MBT tanısı artık 

günümüzde çok kolaylaşmıştır. Radyolojik olarak MBT’nin en tipik görülme şekli; halka 

şeklinde kontrast tutulum ve çevre dokuda yoğun ödemdir. Herhangi bir yöntemle birden fazla 

kitle lezyonunun görülmesi tartışmasız bir şekilde metastazdan başka hiçbir şeyi akla 

getirmemektedir. 
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Resim 4. Metastatik kitlelerin aynı hastada CT ve MRG görüntüleri. 

 

Görüntüleme yöntemleri veya cerrahi doku esas alınarak yapılan değerlendirmede metastatik 

hastalıktan şüphelenildiği zaman primer orijin araştırması ilk aşamada aşağıdakileri 

kapsamalıdır. 

1.Direk akciğer grafisi: akciğer primerini ya da akciğere başka metastazları elimine 

etmek için. 

2.Direk akciğer grafisi normal ise toraks CT. 

3.Renal ya da GIS traktı elimine etmek için batın CT (batın CT normal ise ikinci 

seçenek IVP’ dir). 

4.GGK (gaitada gizli kan) testi. 

5.Kadınlarda meme muayenesi ve mamogram.  

6.İlk aşamada en azından alfa-fetoprotein ve karsinoembriyojenik antijen 

çalışılması. 

Metastatik beyin tümörlerinin tedavi yönetimi üzerinde en çok çalışılan ve tartışılan özelliğini 

korumaktadır. Günümüzde halen hangi hastaya hangi tedavi protokolünün uygulanması 

gerektiği kesin olarak belirlenebilmiş değildir. Genel olarak metastatik beyin tümörlerinde 

tedavi palyatiftir ve şu aşamaları içerir: medikal tedavi (beyin ödemi ve antiepileptik tedavi), 

cerrahi tedavi, radyoterapi ve kemoterapi. Hastaların yaşam sürelerini ve yaşam kalitelerini; 

tedavi yöntemleri, lezyonun yerleşim yeri, lezyon sayısı ve total cerrahi rezeke edilebilirliği, 

sistemik hastalığın (primer kanserin) durumu, primer kanserin tipi ve kanserin radyoterapiye 

duyarlılığı etkiler. MBT’li bir hastada hiç bir tedavi uygulanmazsa ortalama yaşam süresi 1-2 

aydır 
(27,28,29)

. Antiödem ve antiepileptik tedavi bu süreyi 2-2.5 aya çıkarır 
(30)

. Cerrahi 

uygulanmaksızın tek başına Tüm Beyin Radyoterapi (WBRT); hastaların yaklaşık °/o50' sinde 

klinik semptomlarda düzelme sağlar ve yaşam süresini ortalama 3-6 aya çıkarır. Cerrahi 
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rezeksiyon ile bu süre 10 ay (6-l6 ay)’ a kadar uzayabilir. Ancak bir çok çalışmada gösterilmiştir 

ki cerrahi rezeksiyon + WBRT; metastatik beyin tümörlerinde en uygun tedavi yöntemidir ve bu 

sayede ortalama yaşam süresi 1 yılın üstüne çıkarmaktadır 
(2,10,30)

. 

Materyal, Metot ve Bulgular 

Bu klinik çalışmada; Ocak 1993-Aralık 1999 tarihleri arasında Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım 

ve Travmatoloji Hastanesi Nöroşirürji kliniğinde patolojik tanısı konmuş 35 MBT’li olgunun 

retrospektif  incelemesi yapıldı. Çalışmanın kapsadığı 7 yıllık sürede kliniğimizdeki metastatik 

beyin tümorlerinin tüm beyin tümorleri içerisindeki oran %12’dir (35/291 olgu). Toplam 35 

olgunun 25 (%71)’i erkek, 10 (%29)’u kadındı. Olguların yaşları ile ilgili oranlar tablo 1’de 

sunulmuştur. En küçük olgu 8, en büyük olgu 76 yaşındaydı.  

Tablo 1 : Metastatik beyin tümörlü olguların yaş ortalamaları. 

Yaş ( Yıl ) Olgu Sayısı % Oran 

21 yaş altı 2 5,7 

21 – 30 1 2,8 

31 – 40 3 8,5 

41 – 50 10 29 

51 – 60 9 25,7 

61 – 70 6 17 

70 yaş üstü 4 11,4 

 

En fazla olgu (10 olgu-%29) 5. Dekatta olmasına rağmen tüm olguların %72’si (25 olgu) 5. 6. 

ve 7. dekattaydı. Çalışmaya dahil edilen 35 olgunun 24 (%69)’ünde primer orijin bulundu, 11 

olguda (%3l) primer orijin bulunamadı. Beyine en çok metastaz yapan primer kanser 13 olgu ile 

(%37) akciger kanseri idi. Akciğer kanserini malign melanom ( 3 olgu-%8.5) ve lenfoma (3 

olgu-%8.5) izledi. Primer orijini bulunan 24 olgunun primer orijinleri ve oranlar: tablo 2’de 

sunulmuştur.  

Tablo 2 : Primer orijin yerleri ve görülme sıklıkları 

Primer Orijin 

 

Olgu Sayısı ( % ) 

Akciğer 13 ( %37 ) 

Malign melanom 3 ( %8,5 ) 

Lenfoma 3 ( %8,5 ) 

Kas ( sarkom ) 1 ( %3 ) 

Böbrek 1 ( %3 ) 

Prostat 1 ( %3 ) 

Atrial mixoma 1 ( %3 ) 

Nazofarinks 1 ( %3 ) 
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Çalışmamızda en sık yayılım yolu hematojen yayılımdı. 2 olguda komşuluk yoluyla yayılım 

görüldü. Bu olgulardan birinde; nazofaringeal kitlenin kafa kaidesinde sfenoid sinüs ve sella 

tabanını erode ederek parasellar ve suprasellar, diğer olguda ise orbita içi tümorün optik sinir 

kanalından frontal loba doğru büyümesi şeklinde oldu. İntrakranial lezyon sayısı 

değerlendirildiğinde; 26 olguda (°/o74) tek lezyon, 9 olguda (%26) multipl lezyon vardı. 

Çalışma kapsamındaki 35 olguda toplam 91 tane intrakranial lezyon tespit edildi. Bunlardan 69 

tanesi (%76) supratentorial, 22 tanesi (%24) infratentorialdir. Lezyonların beyin içerisinde sağ 

veya sol tarafa yerleşimlerinde belirgin farklılık yoktu (Tablo 3). Ancak supratentorial 

lezyonların %58’inin MCA’nın beslediği parietal lobda olması dikkat çekici idi (Tablo 4).  

Olgulardaki en sık başlangıç semptomu baş ağrısı/kusma (25 hasta-%71) idi. Bunu serebellar 

sendrom, fokal güçsüzlük/motor defisit, davranış veya mental değişiklik ve epileptik nöbet 

izledi (Tablo 5). 

Tablo3:Lezyonların sağ-sol hemisferlerde yerleşme oranları. 

Lezyon yerleşim yeri Lezyon Sayısı 

Sağ serebral hemisfer 36 

Sol serebral hemisfer 33 

Sağ serebellar hemisfer 8 

Sağ serebellar hemisfer 9 

Serebellar orta hat 2 

Beyin sapı 3 

 

Tablo 4 : Lezyonların serebral loblarda yerleşim sayıları ve oranları. 

Lob adı Lezyon Sayısı Oran (% 

) 

Parietal lob 40 58 

Frontal lob 12 17,5 

Temporal lob 7 10 

Occipital lob 7 10 

Temporoparietal lob 3 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

166  
Proceedings Book  

 

Tablo 5 : Metastatik beyin tümörlü olguların başlangıç semptomları. 

Semptomlar Olgu sayısı Oran (% 

) 

Baş ağrısı / kusma 25 % 71 

Serebellar sendrom 11 % 31 

Fokal güçsüzlük / motor 

defisit 

10 % 29 

Davranış veya mental 

değişiklik 

10 % 29 

Epileptik nöbet 9 % 26 

Duyu defisit 6 % 17 

Bilinç değişikliği 6 % 17 

Poliüri 1 % 3 

 

 

Tanı yöntemi olarak sadece MRG ve CT kullanıldı. 20 olguda (%57) yalnızca CT, 1 olguda 

(%3) yalnızca MRG, 14 olguda ise (%40) hem CT hem de MRG ile tanı konuldu. Çalışma 

kapsamındaki 35 olguya da öncelikle medikal tedavi (antiepileptik ve antiödem) uygulandı. 31 

olguya (%89) intrakranial cerrahi yapıldı. 3 olgunun batın ve toraksında çok yaygın metastatik 

lezyonlar olduğu için inop. kabul edildi ve primer odak araştırması için başka bir merkeze sevk 

edildi. Hastaneye bilinç kapalılığı ile (GKS:8 puan) başvuran ve 3 ay öncesinde nazofaringeal 

malign melanom tanısı alan bir olgu, cerrahi yapılamadan hastanede öldü. Kliniğimizde MBT 

tanısı ile takip ve tedavi edilen 35 olgudan 31’i (%89) kliniğimizden taburcu edildi. 4 hasta 

(%11) taburcu edilemeden öldü. Olgulardan 13’ü (%37) radyoterapi (WBRT-tüm beyin 

radyoterapisi)  gördü, 16 olgu (%46) radyoterapi görmedi, 6 olgunun ise radyoterapi görüp 

görmediği konusunda bilgi edinilemedi. 14 olgu (%40) sadece cerrahi tedavi gördü. 12 (%34) 

olguya cerrahi + WBRT uygulandı. Bir olgu sadece radyoterapi aldı. 2 olgunun hiçbir tedavi 

almadığı öğrenildi. 6 olgunun ise (5’i cerrahi yapılmış, biri inop. hasta) taburcu olduktan 

sonraki aldıkları tedavi ve yaşam süreleri konusunda hiçbir bilgi edinilemedi. Sadece cerrahi 

tedavi uygulanmış olgularda ortalama yaşam süresi 3 ay (Tablo 6), Cerrahi + WBRT almış 

olguların ortalama yaşam süresi 13.4 aydı (Tablo 7). Hiç bir tedavi almayan olgularda yaşam 

süresi 1 aydı (hiç bir tedavi almadığı bilinen olgulardan birisi hastanede 26. gününde, diğeri ise 

35.gününde öldü). Sadece WBRT alan olgu MBT tanısından sonraki 8.ayda (Aralık 1999) halen 

yaşıyordu.  
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Tablo 6 : Yalnız cerrahi tedavi uygulanan olguların yaşam süreleri ve diğer özellikleri. 

Olgu /Yaş /Cins Lezyon yeri / sayısı Primer orijin Yaşama süresi 

1.hasta / 43 /  E  Sol parietal / tek Akciğer ( squamöz cell 

ca) 

45 gün 

2.hasta / 53 /  K Supratentorial + 

infratentorial / multipl 

Bilinmiyor ( kötü dif. 

karsinom ) 

3 ay 

3.hasta / 57 /  K Sol temporoparietal / tek 

 

Akciğer ( adeno ca ) 3 ay 

4.hasta / 58 /  E Serebellar / tek Akciğer ( squamöz cell 

ca) 

6 gün 

5.hasta / 67 /  E Supratentorial + 

infratentorial / multipl 

Bilinmiyor ( adeno ca ) 36 saat 

6.hasta / 8 /  E Supratentorial + 

infratentorial / multipl 

Lenfoma 36 gün 

7.hasta / 71 /  E Sol parietal / tek Bilinmiyor ( adeno ca ) 46 gün 

 

8.hasta / 68 /  E Sağ frontal / tek 

 

Malign melanom 7 ay 

9.hasta / 39 /  K Supratentorial + 

infratentorial / multipl 

Atrial mixoma 15 ay 

10.hasta / 42 /  

E 

Para+suprasellar / tek Nazofarinks ( tip B 

round cell ca ) 

45 gün 

11.hasta / 66 /  

E 

Serebellar / tek 

 

Prostat ( adeno ca ) 4 ay 

12.hasta / 48 /  

E 

Sol temporoparietal / tek 

 

Akciğer ( adeno ca ) 6 ay 

13.hasta / 34 /  

E 

Sol frontal / tek Akciğer ( squamöz cell 

ca) 

40 gün 

14.hasta / 65 /  

E 

Serebellar / tek 

 

Akciğer ( adeno ca ) 3 ay 

E: Erkek  K: Kadın 
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Tablo 7 : Cerrahi + WBRT alan 12 olgunun özellikleri 

Olgu / Yaş / 

Cins 

Lezyon yeri / sayısı Primer orijin Yaşama süresi 

1.hasta / 43 /  E  Sol frontal / tek 

 

Akciğer ( küçük hc. ca ) 7 ay 

2.hasta / 24 /  E Serebellar / tek Bilinmiyor ( kötü dif. 

karsinom ) 

6 ay 

3.hasta / 51 /  K Frontal orta hat / tek 

 

Böbrek (berrak hc. ca ) 2,5 yıl 

4.hasta / 47 /  E Sol parietal / tek 

 

Kas ( rabdomyosarkom ) 1,5 yıl 

5.hasta / 43 /  E Sağ temporoparietal / 

tek 

Malign melanom 10 ay 

6.hasta / 53 /  E Serebellar / tek 

 

Akciğer ( küçük hc. ca ) 27 ay 

7.hasta / 65 /  E Supratentorial / 

multipl 

Akciğer ( adeno ca ) 23 ay 

 

8.hasta / 67 /  K Sağ frontal / tek 

 

Lenfoma 20 ay 

9.hasta / 45 /  E Serebellar / tek Akciğer ( squamöz cell ca ) 4 ay 

10.hasta / 31 /  E Supratentorial + 

infratentorial / multipl 

Lenfoma Bilinmiyor 

11.hasta / 14 /  

K 

Sağ parietal / tek Bilinmiyor (kötü 

dif.karsinom) 

18 ay 

12.hasta / 41 /  E Serebellar / tek 

 

Akciğer ( adeno ca ) 50 gün 

E : Erkek  K : Kadın 

 

Tartışma ve Sonuç 

Metastatik beyin tümörlerinin görülme sıklığı giderek artmaktadır. Kanserli hastaların yaşam 

sürelerinin eskiye oranla daha uzun olması, kemoterapi sırasında MSS’nin neoplastik hücreler 

için sığınak oluşturması ve ilerlemiş tanı yöntemleri bu artışın önemli nedenlerindendir. Bize 

göre önemli nedenlerden biri de nöroşirürjienlerin metastatik beyin tümörlerine artık daha ılımlı 

yaklaşıyor olmalarıdır. Eskiye oranla cerrahi kriterler çok genişletilmiş ve hemen hemen her 

hastaya cerrahi uygulanır olmuştur. Bu nedenle de nöroşirürji kliniklerine başvuran ve tedavi 

gören metastatik beyin tümorlü hasta sayısı son yıllarda belirgin artmıştır.  

Ocak 1993-Aralık 1999 tarihleri arasında yaptığımız MBT’li olgularla ilgili çalışmada; MBT’li 

olguların tüm beyin tümörlü olgulara oranı, olguların yaşları açısından 5.dekatta pik yapması ve 

olguların %72’sinin 5.6.7. dekatta olması, en sık primer orijinin Akciğer ca olması, 

supratentorial lezyonların daha fazla olması, lezyonların sağ-sol serebral/serebellar hemisferler 

arasında farklılık göstermemesi, lezyonların büyük bir çoğunluğunun MCA’nın beslediği 

loblarda görülmesi, olgularda en sık rastlanan başlangıç bulgusunun baş ağrısı/kusma (%71) 
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olması, tanı için CT ve MRG’nin kullanılması, cerrahi+radyoterapi alan olguların yaşam 

sürelerinin hiç bir tedavi almayan olgulara oranla 6-8 ay daha uzun olması literatür ile uyumlu 

bulundu.Ancak literatürde MBT’nin görülme sıklığının cinsler arasında belirgin fark olmadığı 

bildirilmiş olsa da bizim çalışmamızdaki olguların %7l’i erkek, %29’u kadındı. Kadın olguların 

az olmasının nedeni; çalışmanın yapıldığı hastanenin branş hastanesi olması ve bünyesinde 

göğüs hastalıkları, kadın hastalıkları,  ve onkoloji eğitim kliniklerinin olmamasıdır. 

Sonuç olarak; metastatik beyin tümörleri klinikte göz ardı edilemeyecek kadar yaygın görülen 

tümörlerdir ve sistemik bir kanserin komplikasyonudur. Hiç bir tedavi görmeyen hastaların 

yaşam süreleri çok kısadır. Buna rağmen cerrahi yapılanların daha uzundur. Ancak cerrahi + 

RTP uygulanması hastaların yaşam sürelerini en çok uzatan ve en iyi tedavi yöntemidir. Bu 

bağlamda; öncelikle nöroşirürjienlerin metastazların cerrahi tedavilerine daha ılımlı bakmaları, 

daha sonra da hasta ve hasta yakınlarının metastatik beyin tümöründen dolayı opere olma 

konusundaki isteksizliklerinin ve RTP hakkındaki yanlış bilgilerinin/bilgisizliklerinin kırılması 

gerekmektedir. 
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  Özet 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, boyun ağrılı hastalarda, servikal sagittal dizilim ile 

klinik parametreler arasındaki ilişkiyi incelemekti.  

Materyal- Metod: Çalışmaya 18-45 yaş arasında ve üç aydan uzun süren lokalize 

boyun ağrısı olan 26 hasta ( kadın: 20 erkek: 6) dahil edildi.  Hastaların servikal 

sagittal dizilimleri, Manyetik Görüntüleme (MR) yöntemi ile C2-7 COBB açısı ve 

Servikal Vertikal Aks Dizilimleri (SVAD) ölçülerek değerlendirildi. Hastaların, ağrı 

şiddeti nümerik ağrı skalası, normal eklem hareketi(NEH) gonyometrik ölçüm, 

boyun fleksör ve ekstansör kaslarının dayanıklılığı, kraniyoservikal fleksiyon 

endurans testi ve derin boyun ekstansör endurans testi, statik dengeleri tek ayak 

denge testi (gözler açık ve kapalı olarak her bir alt eksteremite için), dinamik denge 

değerlendirmesi için Y denge testi ve boyun propriyosepsiyonu için açısal sapma 

değerlerinin ortalaması kullanıldı. 

Bulgular: C2-7 COBB açısı, SVAD ve ağrı süresi arasında negatif yönde anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). NEH (fleksiyon, ekstansiyon, lateral fleksiyon ve 

rotasyon) yönlerinin ortalaması ile karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p>0.05). SVAD değeri ve servikal bölge fleksiyon endurans süresi 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Statik denge 

sürelerinin ortalaması ile karşılaştırıldığında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır(p>0,05). Dinamik denge skorları ile karşılaştırıldığında SVAD 

değerinin, dominant (p<0,05) ve non-dominant (p<0,001) taraf ile negatif yönde bir 

ilişkisi olduğu görülmüştür. SVAD değeri ile ekstansiyon- fleksiyon yönünde ortaya 

çıkan açısal sapma dereceleri ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). 

Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre fizyoterapi değerlendirmeleri ve radyolojik 

ölçümlerin ilişkisi vardır. Servikal sagittal dizilime ait radyolojik değişimlerin 

özellikle ağrı süresi, dinamik denge ve propriyosepsiyon açısından anlamlı 

bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: boyun ağrısı, servikal sagittal dizilim, propriyosepsiyon, denge, 

endurans 
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ABSTRACT 

Objective: Ethane Dimetan Sulfonate (EDS) is an alkylating agent that inhibits 

steroid hormone synthesis in steroidogenic tissues. It is especially used in rat testis 

to eliminate and re-differentiate adult Leydig cells. EDS may also exhibit cytotoxic 

effects on the adrenal cortex which has same origin as Leydig cells. So we aimed to 

analyze the morphological and biochemical changes in adrenal gland in parallel 

with the regeneration process of adult Leydig cells after EDS application.  

Materials and methods: 72 adult male rats were divided into two groups as control 

group and EDS group. EDS group received a single dose of EDS (75mg / kg) 

intraperitoneally. Subjects were sacrificed on days 7, 21, 35 and 63 respectively. 

Adrenal gland tissue samples obtained from the sacrificed rats were analysed by 

light microscopic, immunohistochemical, biochemical and quantitative methods. The 

study was supported partly by the “Scientific research projects unit” of Cukurova 

University, Turkey (Project no: TSA-2017-8825). 

Results: 7th, 21st and 35th days after single dose EDS, in contrast to Caspase-3 

expression, 3βHSD and Ki67 expressions in the zona reticularis (ZR) layer of the 

adrenal gland were significantly decreased. Besides that, testosterone levels and the 

ratio of ZR thickness were decline. 3βHSD and Ki67 expressions, testosterone 

levels, the ratio of ZR thickness were seen similar to the control group on the 63rd 

days after EDS, while decreasing in Caspase-3 expression. 

Conclusion: After EDS injection, significant regeneration in ZR layer of the adrenal 

gland was observed on the 63rd day. So, EDS injected animal models can be used as 

a rapid adrenal cortex turnover model or adrenal insufficiency model, based on 

time. 

Keywords: EDS, Caspase-3, Ki67, 3βHSD, Testosterone, Adrenal gland. 
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Özet 

Giriş ve Amaç: İskemi reperfüzyon hasarı; kanser, enfeksiyon, cerrahi klempleme ve damar 

oklüzyon bozuklukları gibi birçok durumda ortaya çıkabilen patofizyolojik olarak karmaşık 

bir süreçtir. Hidrojen sülfürün iskemi reperfüzyon hasarına etkisini inceleyen çalışmalar; 

serebral, renal, yağ dokusu, intestinal sistem ve hepatik sistemde yapılmış ve olumlu etkileri 

gösterilmiştir. Bu çalışmada amaç, rat kasık bölgesinden hazırlanan vasküler saplı ada 

flebinde iskemi reperfüzyon hasarı oluşturarak hidrojen sülfürün etkisi gözlemlemektir. 

Hidrojen sülfürün bu etkisinin incelendiği parametreler; doku nötrofil sayımı, biyokimyasal 

lipid peroksidasyon ürünü olan MDA (malondialdehit), elektron mikroskobunda apopitoz 

ve hücresel aktivitelerin incelenmesidir. Bu sayede hidrojen sülfürün klinik 

kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal Metod: Ağırlıkları 250-300 gr arasında değişen ‘wistar albino’ sıçanlar; sham 

kontrol grubu, serum fizyolojik kontrol grubu, iskemi gurubu ve hidrojen sülfür grubu 

olarak ayrıldı. Tüm sıçanlar ksilazin ve ketamin anestezi altında işleme tabi tutuldu. Sham 

kontrol grubunda kasık bölgesinden 6x4 cm cilt flebi yüzeyel epigastrik arter pediküllü ada 

flep olarak yapıldı ve iskemi yapılmadan yerine sütüre edildi. Diğer gruplarda, kasık 

bölgesinden yüzeyel epigastrik arter pediküllü 6x4 cm’lik cilt flepleri eleve edildi.  İskemi 

grubuna iskemi öncesi ek müdahalede bulunulmadı. Serum fizyolojik kontrol grubuna 

iskemiden 20 dakika öncesi 1 mg/kg serum fizyolojik kuyruk veninden verildi. Hidrojen 

sülfür grubuna ise iskemiden 20 dakika önce kuyruk veninden final konsantrasyonu 10µM 

olacak şekilde hidrojen sülfür sıvı halde verildi. Femoral arter ve ven kan akımı ayrı ayrı 

mikroklipsler yardımıyla engellendi. Flepler yerine suture edildi. 6 saat sonra flepler eleve 

edilerek mikroklipsler alındı ve akım sağlandı. Flepler yerine suture edilerek 12 saat sonra 

servikal dislokasyonla ile sıçanlarlar sakrifiye edilerek örnekler alındı. Alınan örneklerden; 

iskemik dokudaki nötrofil sayımı, biyokimyasal olarak lipid peroksidasyonunun son 

ürünlerinden olan MDA (malondialdehit) ölçümü ve elektron mikroskop altında dokudaki 

iskemi reperfüzyon hasarı değerlendirildi. 

Bulgular: Doku nötrofil sayımı ve doku MDA ölçümünde, sham kontrol grubu ile diğer 

gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark görüldü. Hidrojen sülfür, SF kontrol ve iskemi 

grupları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunamadı. Elektron mikroskobik incelemede 

hidrojen sülfür grubunun iskemi reperfüzyon hasarı ve apopitoza karşı hücresel düzeyde 

korunmuş olduğu görüldü 

Sonuçlar: Bu çalışma sonucunda hidrojen sülfürün, hücresel düzeyde iskemi reperfüzyon 

hasarına karşı koruyucu etkileri, elektron mikroskobik olarak görülmüş fakat iskemi 

süresinin uzunluğu (6 saat) dolayısıyla doku nötrofil sayımında ve lipid peroksidasyonunun 

son ürünü olan MDA düzeylerine etkisi olmadığı görülmüştür. Hidrojen sülfür ile farklı 

iskemi sürelerini içeren yeni çalışamalar yapıldığı takdirde, serbest flep cerrahisinde klinik 

kullanıma girebileceği kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Hidrojen sülfür, iskemi reperfüzyon 
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Özet: Egzersiz bitimini takiben, kardiyovasküler sistem ve otonomik sinir 

sisteminin ilgili sistem üzerine etkilerinin takibi klinik ve fizyolojik tabloyu 

değerlendirebilmede önemlidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı 2 farklı aerobik 

egzersiz modalitesinin egzersiz sonrasında ki toparlanma döneminde otonom sinir 

sistemi cevabınının kalp hızı toparlanma indeksi(KHTİ) üzerinden ölçülüp 

parasempatik re-aktivasyon değerlendirilerek spor ve sağlık alanında klinisyenlere 

ve antrenörlere uygulamalarında katkıda bulunabilecek bilgiler ortaya koymaktır. 

 Araştırmaya 20 yaş ve üzeri erkek, spor yapmayan, herhangi bir sağlık sorunu 

bulunmayan  14 gönüllü kişi katılmıştır. İki farklı egzersiz modalitesi de kalp atım 

hızı rezervinin %40-60’ı aralığında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar koşu bandı 

üzerinde 6 dk lık egzersiz protokolünü takiben, 2 dk sırtüstü yatar pozisyonda 

dinlenmeye alınmışlardır. Yine katılımcılar Leg Press egzersiz protokolünde 6 dk 

egzersiz sonrası 2 dk sırtüstü yatar pozisyonda dinlenmeye alınmışlardır. Egzersiz 

esnasında ve sonrasında H10 nabız bandı ile veri kaydı alınmıştır. İstatistiksel 

yöntem olarak eş örneklem T testi ile analiz edilmiştir. Veriler Kubios HRV 2.2 

programıyla analiz edilmiştir. Uygulanan egzersiz protokolleri sonucunda 

parasempatik re-aktivasyon değeri olarak kabul edilen KHTİ 60 (egzersiz bitimini 

takip eden 60 s sonrası nabız değeri) değeri koşu bandı egzersiz protokolü sonrası 

anlamlı şekilde leg press egzersizinden daha büyüktür (p=0.001 p<0.050) benzer 

şekilde KHTİ 120 (egzersiz bitimini takip eden 120 s sonrası nabız değeri) koşu 

bandı egzersizi sonrası, leg press egzersizinden anlamlı şekilde daha büyüktür 

(p=0.046 p<0.050) bu sonuçlar doğrultusunda koşu bandı tipi  alt ekstremite, 

büyük kas kitlesi ile yapılan, dinamik ve aerobik temelli egzersizlerin, leg press 

egzersizinde olduğu gibi alt ekstremite büyük kas kitlesi ile dirençli ve statik 

kasılma tiplerini içeren egzersiz modalitelerine kıyasla parasempatik re-

aktivasyonun daha hızlı gerçekleştiğini gözlemledik.  

Anahtar Kelimeler: otonom sinir sistemi-aerobik egzersiz-toparlanma 
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Özet: Bisphenol A (BPA), fenoller grubunda sınıflandırılmış organik bir bileşiktir. 
Uluslararası saf ve uygulamalı Kimya birliğine (UIPAC) göre adı 4,4-dihidroksi-

2,2-difenilpropane(Cas.no:80-05-7)’dır. Bisphenol A, bir endokrin engelleyicidir 

ki bu doğal hormonların fonksiyonunu, hareketini, transferini, salgısını ve 

üretimini etkiler. BPA, vücudumuzdaki kendi hormonlarımızın sahtesidir. Bu da 

sağlığımız için tehlikelidir. BPA çevre ve tüketici ürünlerindeki yaygın varlığı 

nedeniyle önemli bir halk sağlığı tehlikesi oluşturmaktadır. Gıda saklama kapları, 

su şişeleri, yiyecek ve içecek kutularının iç kaplaması, elektronik cihazlar, termal 

kağıtlar, tıbbi cihazlar ve birçok insanın maruz kaldığı diş tedavisinde kullanılan 

malzemeler olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde bulunur. Çok yüksek 

miktarlarda üretilen bu kimyasal normal koşullar altında bile kullanıldığı 

kaplardan yiyecek ve içeceklere sızabilmektedir. Yapılmış olan araştırmalar 

yüksek üriner BPA seviyeleri ile obezite, diyabet tip 2, kalp hastalıkları, değişen 

tiroid hormonları ve alerjik astım arasında ki ilişkiyi ortaya koymaktadır. BPA 

maruziyetinin, deneysel fare modellerinde astım ve alerji gelişimi yanı sıra tiroksin 

hormon reseptör antagonisti olarak işlev göstererek bağışıklık sistemini de modüle 

ettiği görülmektedir. BPA’nın nörolojik bozukluklar, kanserler, davranışsal 

bozukluklar, karaciğer enzim anormallikleri gibi farklı patolojilere neden olduğu 

da gösterilmiştir. Doğum öncesi BPA maruziyetinin hiperaktivite, öğrenme 

eksikliği, anksiyete ile yeni doğan ve yetişkin kemirgenlerde cinsel davranış 

bozukluklarına yol açtığı da saptanmıştır. BPA aynı zamanda büyük bir toprak 

kirleticisidir ve pek çok bitki çeşidinin kökünde gerçekleşen azot fiksasyonuna 

engel olmaktadır. Bütün hayvan gruplarının üremesindeki zayıflamaya BPA’nın 

sebep olduğu, amfibiler ve kabuklularda genetik anormallikleri ortaya çıkarmakta 

olduğu düşünülmektedir. Bu kimyasal madde için dünyanın çeşitli yerlerinde kısmi 

önlemler alınmış olsa da halen insan sağlığı üzerine önemli bir tehdit 

oluşturmaktadır. Plastik maddelerin günlük yaşantımızda kullanımını azaltarak bir 

miktar önlem alınabilmesiyle birlikte insan sağlığını bu derece tehdit eden bir 

kimyasal için çok daha kapsamlı tedbirlerin alınmasının gerekli olduğu 

düşünülmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler: BPA, plastik, kimyasal, sağlık 
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Özet: Sağlığın korunması ve sürdürülmesinde yeterli ve dengeli beslenme önemli 

bir yer tutmaktadır. Bireyin sağlık durumu besin tercihlerinden ve beslenme 

düzeninden dolayısıyla beslenme okuryazarlığı düzeyinden etkilenmektedir. Bu 

derleme sağlık ve beslenme okuryazarlığı kavramlarının incelenmesi ve 

ilişkilerinin ortaya koyulması amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın verilerini benzer 

konularda yapılmış olan birincil araştırmalardan elde edilen ikincil veriler 

oluşturmuştur. Bu verilere; beslenme okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, nutrition 

literacy, health literacy, nutrition education gibi Türkçe ve İngilizce anahtar 

sözcükler kullanılarak elektronik bilimsel veri tabanlarında yapılan araştırmalar 

sonucunda ulaşılmıştır. Günümüzde bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların artışıyla 

sağlık ve beslenme okuryazarlığı kavramlarının önemi giderek artmaktadır. Sağlık 

okuryazarlığı genel olarak kişinin temel sağlık bilgilerine ve hizmetlerine 

ulaşabilme, bu bilgileri kavrayabilme, analiz edebilme ve hayatına uygulayabilme 

derecesi olarak tanımlanmaktadır. Beslenme okuryazarlığı terimi ise bireyin 

beslenme bilgilerine erişebilme, bu bilgileri anlayabilme, yorum yapabilme ve 

davranışa dökebilme becerisidir. Sağlık ve beslenme okuryazarlığı kavramları 

birbiriyle yakından ilişkilidir. Sağlık okuryazarlığı seviyesi yüksek olan bireylerin 

yeterli ve dengeli beslenme konusunda daha çok bilgi sahibi olması ve sağlıklı 

besin seçimlerinde bulunması beklenmektedir. Bu sayede sağlık ve beslenme 

okuryazarlığı seviyesi yüksek olan bireylerin beslenme ile ilişkili birçok hastalıktan 

kendilerini koruyabilmeleri mümkün olabilmektedir. Literatür incelendiğinde 

beslenme okuryazarlığı konusunda yapılmış olan çalışmaların sayısının, sağlık 

okuryazarlığı alanında yapılan çalışmalara göre daha kısıtlı olduğu görülmüştür. 

Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: beslenme, beslenme okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı. 
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Abstract: Adequate and balanced nutrition plays an important role in maintaining 

and maintaining health. The health status of the individual is affected by their food 

preferences and diet and thus by the nutritional literacy level. This review was 

conducted to examine the terms of health and nutrition literacy and to reveal their 

relationships. Secondary data obtained from the primary related studies 

researches constituted the data source of the study. These data were reached  as a 

result of surveys made in electronic scientific databases using the Turkish and 

English keywords such as beslenme okuryazarlığı, sağlık okuryazarlığı, nutrition 

literacy, health literacy, nutrition education. Nowadays, the importance of health 

and nutritional literacy terms is gradually increasing with the increase of chronic 

noncommunicable diseases. Health literacy is generally defined as the degree to 

which a person can access basic health information and services, comprehend, 

analyze and apply this information to her/his life. The term nutritional literacy is 

the ability of an individual to access nutritional information, to understand this 

information, to interpret and to transform it into behavior. The concepts of health 

and nutritional literacy are closely related. Individuals with a high level of health 

literacy are expected to have more information about adequate and balanced 

nutrition and to make healthy food choices. In this way, it is possible for 

individuals with a high level of health and nutrition literacy to protect themselves 

from many nutrition-related diseases. When the literature is examined, it is seen 

that the number of studies on nutritional literacy is more limited than the studies in 

the field of health literacy. More research is needed on this topic. 

 

Keywords: nutrition, nutritional literacy, health literacy. 
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Özet:  

 

Amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sözel ve sözel olmayan sosyal iletişimin 

bozulması, kısıtlı veya sınırlı davranış ilgi alanları, çeşitli duyusal hassasiyetler ile 

karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur. OSB, etiyolojisinde çevresel ve genetik 

faktörlerin etkileşimi sorumlu tutulmaktadır. OSB tanısı için ise kalıtsallık oranı 

%40-80 arasında bildirilmektedir. OSB genetik etiyolojisi değerlendirilirken 2 

grup altında toplanabilmektedir: 1) Sendromik OSB tanılı olgular, 2) Sendromik 

olmayan OSB tanılı olgular.Tüberoskleroz, nörofibromatozis, Rett sendromu, 

Frajil X sendromu, Angelman Sendromu gibi iyi tanımlanmış sendromlar 

sendromik OSB olgularını kapsamaktadır. Bu olguların tanıları genetik hekimine 

yönlendirilerek klinik değerlendirme ve yapılacak gerekli testler sonucunda 

konulabilmektedir. Sendromik OSB tanısı alan olguların hem prognozu hem de 

izlemi artık sadece OSB tanısına yönelik değil ilgili sendromun kapsadığı diğer 

sistemleri de içerecek şekilde devam etmektedir. İlgili sendroma yönelik genetik 

danışmanlık hizmeti verilerek ailenin planlamasına göre sonraki çocuklarda bu 

sendromdan korunmaya yönelik adımlar atılmaktadır. Birçok sistemi kapsayan 

sendromik özellikleri olan OSB tanılı olguların özellikleri iyi tanımlanmış olsa da 

etiyolojinin belirlenmesinde en büyük zorluk izole sendromik olmayan OSB 

olgularında yaşanmaktadır. Bu olgularda çok sayıda gen ve kromozom bölgesi 

sorumlu tutulmaktadır. Bizim bu çalışmadaki amacımız, izole/sendromik olmayan 

OSB tanısı almış olgularda genetik etiyolojinin araştırılması ve genetik 

değerlendirmenin önemini vurgulamaktadır.  

 

Gereç Yöntem: Çalışmada çocuk psikiyatri ve genetik değerlendirmesi yapılmış 

izole/sendromik olmayan 30 OSB tanılı olgunun test sonuçları ve klinik özellikleri 

geriye yönelik olarak taranmıştır. Bu çalışmaya bilinen herhangi bir sendromu 

olan OSB tanılı olgular dahil edilmemiştir. Olguların yapılan genetik testleri 

(kromozom analizi ve mikroarray testleri) incelenmiştir.  

 

Bulgular: İncelenen olgular içerisinde 3 olguda benzer bölgeleri kapsayan X 

kromozomu üzerinde mikroduplikasyon saptanmıştır. MECP2 genini içeren Xq28 

mikroduplikasyon sendromu, literatürde entelektüel yetersizlik ile 

ilişkilendirilmiştir. Fakat, son çalışmalar MECP2 genini kapsamayan Xq28 

mikroduplikasyonların da OSB veya entelektüel yetersizlik ile ilişkili olduğunu 

göstermeye başlamıştır. Bu bölgedeki nörogelişim ile ilişkili olduğu belirtilen 

GDI1, RPL10 ve ATP6AP1 genleri etiyolojiden sorumlu tutulmuştur. Bizim 

olgularımızda da benzer şekilde MECP2 geni olmadan da Xq28 bölgesinin 

mikroduplikasyonu ile ilişkili olabilecek OSB semptomları göstermekteydi.  

 

Sonuç: Benzer genetik etiyolojiden kaynaklı olguların sayısı arttıkça hem genotip-

fenotip korelasyonun sağlanması hem de bu olguların takibi açısından birinci 

basamakta ve ilgili branşlarda doğru yönetimini sağlayacaktır.  OSB ve 
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entellektüel yetersizlik nedeniyle takipli bu olguların genetik test sonuçları ile 

hastanın gelişebilecek olası semptomları önceden tahmin edilmesi ve ebeveynlerin 

aile planmasının düzenlenmesine katkı sağlanabilecektir. 
 

Anahtar Kelimeler: Otizm, Sendrom, Genetik, İzlem ve Takip 
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Özet: Karpal Tünel Sendromu, median sinirin, dar bir osteofibröz kanal olan 

karpal tünelden geçerken basıya uğraması neticesinde meydana gelir.  

Mulligan tarafından geliştirilen hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon tekniği, 

eklemde hareket kısıtlılığını düzeltmek, ağrı ve fonksiyonel bozuklukları gidermek 

amacıyla uygulanan bir manuel terapi yöntemidir. 

Yapılan literatür taramasında, KTS’li hastalarda hareketle birlikte ağrısız 

mobilizasyon tekniğinin etkilerini inceleyen herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. KTS’li hasta grubunun populasyonda büyük yer tutması ve uzun 

tedavi süreçlerinin hem iş gücü kaybı hem de ekonomik kayba yol açması nedeniyle 

bu çalışmada MWM tekniğinin KTS’li olgularda etkinliğinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Çalışmaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 

başvuran yaş aralığı 18-65 olan 36 KTS’li hasta alınmıştır. Çalışmaya alınan 

bireyler eşli randomizasyon yöntemiyle kontrol ve müdahale grubu olarak 

gruplandırılmıştır. Kontrol grubuna geleneksel fizyoterapi yöntemleri, müdahale 

grubuna ise geleneksel fizyoterapi ve Mulligan mobilizasyon yöntemlerinden 

hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon tekniği uygulanmıştır.  

Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrası Vizüel Analog Skala, gonyometrik 

ölçümler, kavrama kuvveti ölçümü, Elektromiyografi, Üst Ekstremite Bozuklukları 

Kol, Omuz ve El sorunları anketi, ile değerlendirilmiştir.  

Sonuç olarak, her iki grupta da tedavi öncesi ve tedavi sonrasında anlamlı bir 

gelişme görülmüştür. Dolayısıyla, Karpal Tünel sendromu olan hastalarda MWM 

tekniğinin yeni bir manuel tedavi yaklaşımı olarak tedavi programına alınmasının 

tedavi süreçlerini güçlendireceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: karpal tünel sendromu, hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon, 

mwm. 
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GİRİŞ 

Periferik sinir sıkışma nöropatileri klinikte en sık karşılaşılan mononöropatilerdir. Bu tip 

nöropatilerde, periferik sinir sıkıştığı alanda nöropraksiya tipi bir yaralanmaya maruz kalır (1). 

Bunun sonucunda yaralanan bölgenin distalinde uzun süreli motor, duyu ve otonom patolojilere 

yol açan, yaşam kalitesini ve fonksiyonelliği azaltan bir tablo gelişir (2).   

Karpal Tünel Sendromu (KTS), median sinirin, dar bir osteofibröz kanal olan karpal kanaldan 

geçişi esnasında basıya uğraması neticesinde meydana gelir (3). KTS, genel yetişkin 

popülasyonunun yaklaşık% 3'ünü etkileyen, üst ekstremitenin en sık görülen tuzak nöropatisidir 

(4). Kadınların KTS'ye sahip olma olasılığı erkeklerden üç kat daha fazla olmakla birlikte 

prevalans ve şiddet yaşla birlikte artar. Yüksek frekanslı tekrar ve kuvvet gerektiren işle ilgili 

faaliyetler veya elle çalıştırılan titreşimli aletlerin kullanımı KTS riskini önemli ölçüde artırır(5). 

Geniş bir popülasyonda yapılmış bir prospektif kohort çalışmasında, işçilerde KTS'nin 

gelişmesinde en önemli faktörün zorlayıcı el işleri olduğunu bildirilmiştir (6).  

Karpal tünel sendromunun etyolojisi ile ilgili birçok patolojik durumdan bahsedilebilir. 

Bunlardan bazıları; endokrinolojik hastalıklar, kanal içerisindeki komşu dokuya yayılan 

lezyonlar, kistik ganglionlar, kümülatif ya da akut travmalar, romatizmal hastalıklar ve 

hamilelik gibi sekonder nedenler yer almaktadır. En sık görülen KTS tipi, etyolojik nedenin 

saptanamadığı idiyopatik KTS’dir (7-10). 

KTS’de konservatif ve cerrahi olmak üzere iki farklı tedavi seçeneği mevcuttur. KTS‘nin 

konservatif tedavisinde, lokal steroid enjeksiyonu, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, diüretikler, 

piridoksin, splint, günlük yaşam aktivite düzenlemeleri, tendon ve sinir kaydırma egzersizleri, 

manipülasyon, fizik tedavi, akupunktur, B6 vitamini gibi konservatif tedavi metodlar 

kullanılmaktadır. Cerrahi tedavideki yaklaşım cerrahi dekompresyondur ve transvers karpal bağı 

gevşeterek median siniri rahatlatmak amacıyla yapılmaktadır (11). 

Güncel literatürde; egzersiz, manuel terapi, nörodinamik mobilizasyon v.b. geleneksel 

uygulamalarının KTS üzerinde iyileştirici etkileriyle ilgili kanıtların düşük düzeyde olduğu ve 

daha yüksek kaliteli-uzun süre takipli çalışmalara ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir(12, 13) 

Ayrıca KTS tedavisinde manuel terapi ve karpal tünel dekompresyon cerrahisinin 

karşılaştırıldığı çalışmalarda her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

gözlenmediği ya da benzer etki gözlendiği bildirilmiştir (14, 15). Bu bulgular ışığında KTS 

tedavisinde fizik tedavi uygulamalarının etkinliği tartışmalıdır (16). 

Periferik eklemlerde MWM ile ilgili yapılmış çalışmalarda ise bu tekniğin hızlı bir şekilde ağrı 

kesici etkisi olduğu ve kısa dönemde fonksiyonelliği arttırdığı bildirilmiştir. Özellikle kalça 

osteoartriti ve kronik ayak bileği instabilitesi ile ilgili yapılmış çalışmalarda uzun süreli 

iyileştirici etkiler de gösterilmiştir (17, 18). Yapılan literatür taramasında, KTS’li hastalarda 

hareketle birlikte mobilizasyon tekniğinin etkilerini inceleyen herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. KTS’li hasta grubunun popülasyonda büyük yer tutması ve uzun tedavi 

süreçlerinin hem iş gücü kaybı hem de ekonomik kayba yol açması nedeniyle bu çalışmada 

MWM tekniğinin KTS’li olgularda etkinliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
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MATERYAL VE METOT  

“Karpal Tünel Sendromunda hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon (MWM) tekniğinin 

etkilerinin incelenmesi.” konulu bu çalışma İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel 

Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 27-10-2020 tarihli, 2020/1177 karar numarası ile 

onaylanmıştır.  

Çalışmaya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine 

başvuran yaş ortalaması 46,58±1,66 yıl, Beden Kitle İndeksi ortalaması 29,72±0,60 kg/m
2
 olan 

36 hasta (32 kadın 4 erkek) alındı. Tüm bireyler randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Birinci gruba 

geleneksel fizyoterapi yöntemleri, ikinci gruba geleneksel fizyoterapi yöntemlerine ek olarak 

Mulligan mobilizasyon yöntemlerinden hareketle birlikte ağrısız mobilizasyon (MWM) tekniği 

uygulandı. İki gruptaki hastalara da toplam 4 hafta, haftada 3 gün tedavi uygulandı.  

Geleneksel fizyoterapi yöntemleri olarak Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimulasyonu (TENS), 

Ultrason (US), tendon-sinir kaydırma egzersizleri, gece splinti, median sinir germe ve el kasları 

kuvvetlendirme egzersizleri uygulandı.  

Mulligan tekniğinde ise önkol distali desteklenerek el bileği eklemi ulnar ya da radial yönde 

manuel olarak kaydırılarak hastanın ağrısının azalıp azalmadığı sorgulandı, ağrısız yön tespit 

edildikten sonra, hastadan ağrısının geçtiği yönde 3x10 tekrar aktif eklem hareketi yapması 

istendi.  

Hastalar tedavi öncesi ve tedavi sonrası; Vizüel Analog Skala (VAS), el bileği gonyometrik 

ölçümleri, el kavrama kuvveti ölçümü, Elektromiyografi (EMG), Üst Ekstremite Bozuklukları 

Kol Omuz ve El sorunları anketi (DASH) ile değerlendirildi.  

Tedavi öncesi ve tedavi sonrasındaki değişiklikler istatistiksel olarak incelendi. Tedavi öncesi 

ve sonrası bağımlı değişkenlerdeki değişim mixed design repeated measures ANOVA 

yöntemiyle analiz edildi. İlk ölçüm ve ikinci ölçüm arası farklar ise pairwise karşılaştırma 

yöntemiyle analiz edildi. P değeri 0,05’ten küçük olduğunda istatistiksel olarak anlamlı kabul 

edildi. 

Tedavi Uygulamaları 

Olgular tedavi edilmek üzere 2 gruba ayrıldı. Her iki grup 4 hafta boyunca tedaviye alındı.  

Kontrol Grubu  

Kontrol grubuna geleneksel fizyoterapi yöntemleri uygulandı. Bu yöntemler; Transkutanöz 

Elektriksel Sinir Stimulasyonu (TENS), Ultrason (US), tendon-sinir kaydırma egzersizleri, gece 

splinti, germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinden oluşmaktaydı. 

1- Transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonu (TENS): TENS 100 Hertz frekansta 20 

dakika süreyle yapıldı, elektrotlar transvers karpal ligament ve elin palmar yüzeyine 

yerleştirildi. 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

192  
Proceedings Book  

 

2- Ultrason (US): El bileğinde transvers karpal ligament üzerine, proksimale ve distale 

doğru dairesel hareketlerle 1 W/cm2 dozunda, 6 dakika süresince, 3 Mhz frekans ile 

ultrason tedavisi uygulandı. 

3- Tendon-sinir kaydırma egzersizleri: El fleksör tendon kaydırma egzersizleri (günde 3 

kez 10 tekrar). 

4- Gece splinti el bileği nötral pozisyonda olacak şekilde kullanıldı.   

5- Elin intrinsik ve ekstrinsik kaslarını kuvvetlendirme egzersizleri (günde 3 kez 10 tekrar) 

yapıldı. 

6- Median sinir germe egzersizi (günde 1 kez 5 tekrar). 

Hareketle Birlikte Mobilizasyon (MWM) Grubu  

Geleneksel Fizyoterapi uygulamalarına ek olarak Mulligan mobilizasyon tekniklerinden MWM 

tekniği kullanıldı. Teknik şu şekilde uygulandı: 

-Hasta oturur pozisyonda, ön kolu pronasyonda iken, el bileğini aktif olarak fleksiyona ve 

ekstansiyona getirmesi istendi ve ağrılı yön bulundu.  

-Ağrılı yönü fleksiyon olan bir hastada, hasta el bileğine aktif fleksiyon yaparken el bileği 

eklemi manuel olarak (terapistin her iki elinin web aralığı yardımıyla) sırasıyla lateral (Resim 1) 

ve mediale (Resim 2) kaydırıldı.  

 

                    Resim 1                                                                                  Resim 2 

-Hasta aktif el bileği fleksiyonunu hangi manevra eşliğinde (lateral ya da medial yönde 

kaydırma) ağrısız bir şekilde gerçekleştirirse, bu patern tedavi paterni olarak belirlendi. 

-Eğer ağrılı yön ekstansiyonda ya da hem fleksiyon hem ekstansiyonda ise yukarıda anlatılan 

yöntem aynı şekilde uygulandı. 

-Hareketle ağrısız mobilizasyon tekniği (MWM)  her tedavi seansında 3 Set 10 tekrarlı olacak 

şekilde yapıldı. 

Tedavi bitiminde değerlendirmeler tekrarlandı ve sonuçlar karşılaştırıldı. 
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BULGULAR  

Sonuç olarak, ölçülen tüm parametrelerde her iki grupta da tedavi öncesi ve tedavi sonrasında 

iyileşme görülmüştür. Gruplar arasında ise aktivite ağrısı ve DASH parametrelerinde müdahale 

grubu lehine istatistiksel anlamlılık bulunmuştur. Gruplar arasında tüm parametrelerde kontrol 

grubu lehine bir istatistiksel anlamlılık bulunamamıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Ölçümlere göre gruplar arası farklar 

 Ortalama 

SD 

Ortalama SD P** 

İstirahat Ağrısı 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

5,06±3,62 

4,50±3,29 

0,639 

 

1,06±2,07 

1,00±2,22 

0,937 

0,645 

Aktivite Ağrısı 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

6,50±3,72 

4,83±3,41 

0,183 

 

1,06±2,37 

2,16±2,33 

0,182 

0,012 

Gece Ağrısı 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

5,93±3,19 

5,27±4,21 

0,608 

 

1,75±2,46 

2,27±3,52 

0,621 

0,330 

Aktif Bilek Fleksiyonu 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

60,62±15,37 

59,72±13,55 

0,857 

 

67,81±11,68 

62,22±11,01 

0,161 

0,114 

Aktif Bilek Ekstansiyonu 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

61,25±10,56 

59,16±10,03 

0,560 

 

65,62±11,08 

63,05±10,59 

0,495 

0,883 

Kavrama Gücü 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

24,12±8,30 

21,11±4,71 

0,213 

 

25,06±6,97 

24,50±6,08 

0,803 

0,760 

DASH 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

52,21±5,96 

46,97±5,84 

0,536 

 

26,96±24,71 

41,50±22,12 

0,080 

0,016 

EMG Motor Latans 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

4,39±0,87 

4,48±0,90 

0,762 

 

3,59±0,51 

4,01±0,61 

0,040 

0,273 

EMG Duyu Latans 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

3,24±0,60 

3,50±0,92 

0,330 

 

2,80±0,33 

3,27±0,67 

0,015 

0,414 

EMG Motor NCV 

Müdahale Grubu 

Kontrol Grubu 

P* 

 

54,33±4,42 

52,19±6,68 

0,285 

 

54,89±3,34 

52,59±5,00 

0,130 

0,931 

EMG Duyu NCV 

Müdahale GR 

Kontrol GR 

P* 

 

5,06±3,62 

4,50±3,29 

0,273 

 

49,20±5,91 

46,57±7,52 

0,270 

0,069 
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SD: Standart Sapma, NCV: Sinir İletim Hızı, DASH: Kol Omuz El Sorunları Anketi, * 

Independent sample t-test; ** Mixed design repeated measures ANOVA. (p<0,05)                                                                                

TARTIŞMA 

Bu çalışmanın sonucunda hafif ve orta düzeyde KTS’li olgularda MWM yönteminin aktivite 

ağrısının iyileşmesinde ve üst ekstremite fonksiyonelliğinin artışında kontrol grubuna göre 

anlamlı düzeyde etkili olduğu görüldü. 

Çalışmamızın popülasyonunun cinsiyet ve yaş açısından KTS prevalansı çalışmalarının 

bulguları ile uyumlu olduğu görüldü (4) (19). Çalışmamızda yer alan kadınların sayısı (%89) 

erkeklere göre (%11) yüksekti ve katılımcıların çoğu orta yaşlı idi (46,58±1,66). Literatürde 

Beden Kitle İndeksi (BKİ) 30 üzerinde olan bireylerin KTS oluşumu açısından yüksek risk 

altında olduğu bildirilmiştir (20). Bu çalışmada ise BKİ ortalaması 29,72±0,60 kg/m
2 

olarak 

hesaplandı. Dolayısıyla bu çalışmadaki popülasyonun BKİ açısından KTS risk grubu içinde 

olduğu söylenebilir. 

Literatürde, KTS’nin, egzersiz ve manuel terapi gibi konservatif yöntemlerle tedavisinin test 

edildiği çok sayıda çalışma mevcuttur. 2012 yılında yayınlanmış bir derlemede KTS’de egzersiz 

ve mobilizasyonun etkinliğini inceleyen 16 çalışma incelenmiştir. Bu çalışmalar randomize ve 

quasi-randomize çalışmalardır. Bu çalışmalarda egzersiz ve mobilizasyon uygulamaları (karpal 

kemik mobilizasyonu, yoga, tendon ve sinir kaydırma egzersizleri, nörodinamik mobilizasyon, 

enstrüman-yardımlı yumuşak doku masajı ve standart yumuşak doku masajı) kontrol grubu, 

plasebo grubu ve diğer cerrahi olmayan tedavilerin (ortez uygulaması, steroid injeksiyonları ve 

diğer fiziksel ajanlar) uygulandığı gruplar şeklinde karşılaştırmalı olarak test edilmiştir. Bu 

çalışmalarla ilgili olarak derleme yazarları tarafından; yanlılık, körlemenin olmaması, gruplar 

arası farkların küçük olması gibi eleştiriler yapılmıştır. Sonuç olarak bu derlemede egzersiz ve 

manuel terapi uygulamalarının KTS üzerinde iyileştirici etkileriyle ilgili kanıtların düşük 

düzeyde olduğu ve daha yüksek kaliteli-uzun süre takipli çalışmalara ihtiyaç duyulduğu 

bildirilmiştir (12). Bizim çalışmamızda elde edilen ağrı azalması ve üst ekstremite 

fonksiyonlarındaki artış ile ilgili anlamlı bulguların ve bu bulgularla ilgili gruplar arası farkın 

büyük olmasının literatürdeki mobilizasyon ile ilgili kanıtlara katkıda bulunacağı 

düşünülmektedir. 

Kişiye özel tedavi konseptlerinin gelişimiyle beraber, özellikle son 50 yılda çok sayıda manuel 

terapi tekniğinin geliştirildiği görülmektedir. Bunlardan öne çıkanlar; Maitland, McKenzie, 

Kalternborn, Elvey ve Mulligan tekniğidir. Manual terapi içinde Mulligan mobilizayon 

konsepti, son 20 yılda dünya çapında önemli bir yere gelmiştir. Mulligan tarafından geliştirilen 

hareketle birlikte mobilizasyon tekniği (MWM), eklemde hareket kısıtlılığını düzeltmek, ağrı ve 

fonksiyonel bozuklukları gidermek amacıyla uygulanan bir manuel terapi yöntemidir (21). 

MWM tekniğinin diğer fizik tedavi modalitelerine göre daha hızlı ve anlık ağrısız eklem 

hareketi sağladığı birçok çalışmada gösterilmiştir (22-24). Bu çalışmada da özellikle ağrı ve 

fonksiyonel bulgulardaki anlamlı iyileşme literatürde bahsedilen MWM etkisiyle örtüşmektedir.  
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Sonuç olarak, Karpal Tünel sendromu olan hastalarda MWM tekniğinin yeni bir manuel tedavi 

yaklaşımı olarak tedavi programına alınmasının konvansiyonel tedavi süreçlerini güçlendireceği 

düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 

Phthalocyanine compounds have potential applications in many areas such as in 

medicinal science. Phthalocyanines as medicinal photosensitizers have emerged as 

a promising class of second-generation photosensitizers for photodynamic therapy, 

which uses harmless visible light to generate reactive oxygen species and destroy 

cancer cells. The aim of this research presented herein is to achieve a novel 

photosensitizer drug that can be used for photodynamic therapy. Fort his purpose, 

synthesis of double decker yttrium(III)bisphthalocyanine was obtained by heating 

metal-free1,8(11),15(18),22(25)-tetra-(3,5-di-tert-butylphenoxy) phthalocyanine 

with yttrium(III)chloride under DBU catalysis in n-pentanol. The structure of the 

synthesized compound was characterized using spectroscopic methods. Then, the 

photochemical properties of the yttrium(III)bisphthalocyanine was investigated and 

its singlet oxygen quantum efficiency showed the greatest potential as a PDT agent. 

 

Keywords: photodynamic therapy, singlet oxygen quantum yield, double-decker 

Phthalocyanines,  rare-earth metallophthalocyanine complexes 
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Özet: Koronavirüsler son iki dekatta, SARS ve MERS pandemisini yapmışlardır. En son 

ve en şiddetli olanı ise hala aktif devam etmekte olan COVID-19 pandemisidir. COVID-

19 pandemisi Çin’de görüldükten sonra hızla tüm Dünya’ya yayılmıştır. Pandemi 

toplumun hassas gruplarını en çok etkilemiştir. Bu hassas grupların başında kronik 

hastalar, immün yetmezlikli ve kalp-akciğer hastalığı olanlar ve gebeler gelmektedir. Bu 

grupta maalesef ölüm oranı da yüksek görülmektedir. Son veriler ışığında (Eylül 2020) 

Dünyada 33 milyon kişi bu hastalığa yakalanmış ve bir milyonun üstünde ise ölüm 

olmuştur. Hastalığın önlenmesinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni önemli 

görünmektedir. Hatta halihazırda hastalıktan korunmanın tek yöntemi bunlardır. Çünkü 

henüz kanıtlanmış bir tedavi ve aşı bulunmamaktadır. Pandeminin etkisi hala devam 

etmekte ve toplumun tüm fertleri bu salgından etkilenmektedir. Salgının önüne geçilmesi 

ve mevcut sağlık sisteminin bu yükü kaldırabilmesi için ciddi önlemler ve yasaklar 

uygulanmış ve uygulanmaya devam edilmektedir. Toplumun hassas gruplarına sokağa 

çıkma yasakları uygulanmıştır. Hastanelere gereksiz başvuruların yapılmaması 

konusunda uyarılar olmuştur.  Çalışmadaki amacımız, COVID-19 pandemi döneminde 

ve pandemi öncesinde kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde vajinal doğum ve sezaryen 

operasyon sayısının değişiminin araştırılması amaçlanmıştır.  

Mart – Ağustos 2019 ayları ve Mart – Ağustos 2020 ayları arasında Trabzon Kanuni 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2019 ve 2020 yılında toplam 6 aylık 

dönemde vajinal doğum yapan ve sezaryen operasyonu olan olgular retrospektif olarak 

incelendi. Hastaneye başvuran olguların ortalama yaşı ve 6 aylık toplam doğum 

sayıları kaydedildi. Veriler SPSS ortamına aktarılarak ortalama, standart sapma, 

yüzdeler hesaplandı. Yüzdeler arasında fark olup olmadığı yüzdelerin anlamlılık testi ile 

incelendi.  

2019 yılında 6 aylık dönemde toplam 1997 doğum gerçekleşti. Olguların ortalama yaşı 

24,35±6,3 idi. Doğumların %53,73’ü (n=1073) vajinal doğum, %46,27’si (n=924) ise 

sezaryen operasyonu ile gerçekleşti. Sezaryenlerin 355’i ilk sezaryendı. Primer 

sezaryen oranı %17,7 idi.  

2020 yılında 6 aylık dönemde toplam 1922 doğum gerçekleşti. Olguların ortalama yaşı 

25,64±7,45 idi. Doğumların %56,6’sı (n=1088) vajinal doğum, %43,4’ü (n=834) ise 

sezaryen operasyonu ile gerçekleşti. Sezaryenlerin 316’sı ilk sezaryendı. Primer 

sezaryen oranı %16,44 idi. 

2019 ve 2020 yılı 6 aylık (Mart-Ağustos) dönemin doğum sayılarının kıyaslanmasında 

yıllar arasında fark edilmedi.  

Hastanelere pandemi ile mücadelede acil olmayan başvuruların yapılmaması 

konusunda halka uyarılarda bulunulmuştur. Hastanelerde tüm acil olmayan hizmetlerde 

azalma olmasına rağmen doğum hizmetlerinde azalma olmamıştır. Bu durum sağlık 

sisteminde kadın hastalıkları ve doğum klinik bölümlerinin pandemi döneminde bile 

azalma olmadan hizmet etmeye devam ettiğini göstermiştir. Tüm meslek gruplarında 

esnek mesai yapılabilirken bu grupta yapılmadığını göstermektedir. Bu sağlık hizmet 

grubunun işinin ve hitap ettiği gebe popülasyonunun hassaslığı çalışma sonucundan 

anlaşılmaktadır.  

Sonuç olarak COVID-19 pandemisi tüm grupları etkilerken doğum hizmet sayısında bir 

değişim yapmamıştır.   
 

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, vjinal doğum, sezaryen operasyonu, gebe 

popülasyonu, doğum hizmetleri 
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Özet: Günümüzde bireylerin estetik talebi hızla artmaktadır. Sağlıklı bir 

gülümsemenin anahtarı olan dişler estetiğin önemli unsurlarından birini 

oluşturmaktadır. Dişlerde görülen renklenmeler, lokalizasyon ve etiyolojisine bağlı 

olarak internal ve extrernal kaynaklı veya her ikisinin birlikte olmasıyla 

görülebilirler. Bu gibi dişte görülen renklenmeler, hastalarda önemli bir estetik 

sorun oluşturmakta ve oluşan bu sorun farklı tedavi yöntemleriyle giderilmeye 

çalışılmaktadır. Renklenmiş dişlerin tedavisinde, tam seramik kronlar, metal 

destekli porselen kronlar ve kompozit veya porselen lamineler gibi invaziv 

yöntemlere başvurulabileceği gibi, doğru teşhis konularak bleaching tedavileri de 

uygulanabilir. Bleaching tedavilerinde oldukça kolay uygulanabilen materyal ve 

yöntemler geliştirilmesinin yanında, daha konservatif tedavi yöntemi olması 

nedeniyle kimyasal ajanlarla beyazlatma daha fazla tercih edilmektedir. Bleaching 

mine matriksini çözmeksizin organik materyalin oksidasyonu olarak 

tanımlanabilir. Diş hekimliğinde beyazlatma ajanları genellikle hidrojen peroksitin 

çeşitli formlarından oluşmaktadır. Bu amaçla hidrojen peroksit, sodium perborat, 

karbamid peroksit gibi ajanlar kullanılır. Bu olgu raporunun amacı, daha önceden 

kök kanal tedavisi görmüş ve renklenmiş sol üst santral dişin beyazlatılması işlemi 

sırasında kullanılan intrakoronal walking bleaching işleminin bütün aşamalarının 

ayrıntılı olarak gösterilmesidir. 
 

Anahtar Kelimeler: Devital diş, diş beyazlatma, estetik. 

 

 

Giriş 

Anterior bölgelerde görülen diş renklenmeleri, çoğu hasta için önemli estetik kaygılara sebep 

olmaktadır. Bu renklenmeler, lokalizasyon ve etiyolojiye bağlı olarak internal, eksternal ve her 

ikisinin beraber etkisiyle görülebilmektedir (1). Eksternal kaynaklı renklenmeler çay, kahve, 

meyve suyu, şarap gibi içeceklerin yoğun tüketimi, sigara kullanımı ve bazı ağız gargaralarının 

uzun süre kullanımı sonrası etkenlerin diş yüzeyinde birikmesi sonucunda oluşur. İnternal 

renklenme sebepleri ise lokal ve sistemik faktörler olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır. 

Sistemik faktörler arasında ilaçlar (tetrasiklin gibi), distrofik kalsifikasyonlar, florozis, 

hiperbilirubinemi, amelogenezis imperfekta, dentinogenezis imperfekta sayılabilir (2).  Lokal 

faktörler arasında ise pulpa nekrozu, intrapulpal hemoraji, kök kanal tedavisi sonrası pulpa 

dokusu artıkları, kök kanal materyalleri, koronal restorasyon materyalleri, kök rezorpsiyonu ve 

yaşlanma gibi nedenler sayılabilir (2). 

 

Dişlerde görülen renklenmelerin tedavisinde, porselen veya kompozit lamine, metal destekli 

porselen, zirkonyum kron, tam seramik restorasyon gibi invaziv teknikler kullanılabileceği gibi, 

daha konservatif yaklaşımlarla çeşitli bleaching tedavileri de uygulanabilmektedir (3). 
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Devital dişlerin beyazlatılması işleminde başlıca iki yöntem kullanılır. Bu yöntemler 

termokatalitik yöntem ve walking bleaching yöntemidir (4). Termokatalitik yöntemde, pulpa 

odasına uygulanan hidrojen peroksit ajanı ısı ile aktive edilerek devital dişin beyazlatılması 

sağlanır (5). Ancak bu yöntemin hidrojen peroksitin difüzyonu neticesinde dişte ekternal kök 

rezorpsiyona sebep olduğu düşünülmektedir (6). 

Devital dişlerin beyazlatılmasında sıklıkla kullanılan yöntem walking bleaching yöntemidir. Bu 

yöntemde genellikle sodyum perborat ajanı, hidrojen peroksit veya distile su ile karıştırılarak 

pulpa odasına yerleştirilir ve bu karışım seanslar arasında pulpa odasında kalır. Bu işlem 3 ila 7 

gün süresinde beklenilen sonuç alınıncaya tekrarlanır (2, 4, 6). Walking bleaching yöntemi 

uygulamasının kolay olması, etkin ve hızlı sonuç alınabilmesi nedeniyle günümüzde sıklıkla 

kullanılmaktadır. Ayrıca termokatalitik yönteme göre daha güvenli bir yöntemdir (7). 

Bu olgu sunumunda kök kanal tedavisi sonrası renklenmiş sağ maxiller santral dişin walking 

bleaching tekniği ile beyazlatılması ve 1 yıllık takibinin sunulması amaçlanmaktadır. 

Olgu Sunumu 

17 yaşındaki kadın hasta sağ üst santral kesici dişinde bulunan renkleme şikayetiyle Dicle 

Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuru gerçekleştirdi. Yapılan klinik ve radyolojik 

muayene sonrasında ilgili dişin endodontik tedavili olduğu tespit edildi. İlgili dişte bukkal 

yüzeyde yaygın renklenmeler tespit edildi. Bu renklenmelerin giderilmesi için walking 

bleaching yönteminin uygulanması kararlaştırıldı. İlgili dişin devital bleaching tedavisi öncesi 

ve sonrası görüntülerini karşılaştırılmak amacıyla işlem öncesinde fotoğraf çekimi 

gerçekleştirildi (Resim 1). 

 

Resim 1. Tedavi öncesi klinik görüntü. 

İlgili dişin rubber dam ile izolasyonu gerçekleştirildikten sonra dişe uygun endodontik giriş 

kavitesi açıldı. Pulpa odasında bulunan güta perka çelik rond frez kullanarak mine sement 

bileşkesinin 2 mm altına kadar indirildi. Sonrasında ilgili alan  mine sement bileşkesine kadar 

akışkan kompozit rezin kullanılarak (Filtek Ultimate; 3M ESPE, St Paul, ABD) dolduruldu. 

Preparasyon esnasında oluşan smear tabakasının uzaklaştırılması için %17’lik etilendiamin 

tetraasetik asit (EDTA) kullanılarak yıkandı ve kurulandı. Devital beyazlatma ajanı olarak %35 

hidrojen peroksit içeren (Opalescence Xtra, Ultradent, USA)  hazır preparat kullanıldı. 

Beyazlatma ajanı bukkal ve palatinal kavite duvarlarına temas edecek şekilde yerleştirildi ve 

sonrasında steril pamuk pelet yerleştirildi ve kavite geçici olarak ışıkla sertleşen kompozit 

(Filtek Ultimate; 3M ESPE, St Paul, ABD) kullanılarak kapatıldı. Hastaya 4 gün sonra ikinci 

seansı için kontrol randevusu verildi. İkinci seansta ilgili dişin istenilen düzeyde beyazladığı 

tespit edildi. Pulpa odasında bulunan beyazlatma ajanı distile su ile yıkanarak uzaklaştırıldı, 
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beyazlatma ajanının etkisini nötralize etmek için sodyum askorbat kullanıldı ve diş geçici olarak 

ışıkla sertleşen kompozit ile kapatıldı. Bir hafta sonraki üçüncü seansta ilgili dişteki eski 

restorasyon ışıkla sertleşen kompozit ile estetik olarak değiştirildi ve restorasyon tamamlandı 

(Resim 2). 

 

Resim 2. İlgili dişin tedavi sonrası klinik görüntü. 

Bir yıl sonra yapılan kontrolde hastada klinik ve radyolojik olarak herhangi bir patoloji 

saptanmadı ve ilgili dişin renginin stabil kaldığı gözlendi (Resim 3). 

 

Resim 3. 1 yıl sonraki klinik takip. 

Tartışma 

Bleaching işlemi, renklenme oluşmuş dişlerin tedavisinde kullanılan yaygın bir konservatif 

tekniktir (8). Bu yöntemin diğer yöntemlerden ayıran en önemli avantaj mevcut diş yapısının 

korunmasıdır. Ayrıca bu yöntem hasta açısından da konforlu ve daha düşük maliyetlidir (9). 

Bleaching işlemi için kullanılan yöntemlerden birisi de termokatalitik yöntemdir. Bu yöntemde 

hidrojen peroksit ısı ile aktive edilir, sonrasında ortam ph’ı düşer ve dişte servikal eksternal kök 

rezorpsiyonu meydana gelebilmektedir (6, 10). Bu sebeple günümüzde devital dişlerin 

beyazlatılması için sıklıkla walking bleaching yöntemi kullanılmaktadır (11). Bleaching 

ajanlarının, pulpa odasından tam olarak uzaklaştırılamadığı durumlarda, kompozit rezinlerin 

polimerizasyonunu olumsuz etkilediği bildirilmiştir. Bu sebeple pulpa odasına kalsiyum 

hidroksit, sodyum askorbat gibi patların bir hafta süreyle yerleştirilmesi hem ortamın asidik 

ph’ını nötralize eder hem de olası servikal kök rezorpsiyonunun önüne geçer (4, 9). Olası 
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komplikasyonların önüne geçebilmek için vakamızda 1 hafta süreyle kalsiyum hidroksit patı 

uygulandı. 

Bleaching işleminden sonra dişlerin tekrar renklenmesini önlemek, dayanıklılığını artırmak için 

dişler, yüksek adezyona sahip kompozit rezinler kullanılarak restore edilmelidir (2, 10). 

Vakamızda hem eski restorasyonun yenilenmesi hem de restorasyonun bitirilme işlemi 

kompozit rezinler kullanılarak yapılmıştır. 

Sonuç olarak anterior dişlerde çeşitli nedenlerle görülen renk değişiklikleri, minimal invaziv 

yaklaşımla bleaching ajanları kullanılarak tedavi edilebilmektedir. Fakat hastalar olası 

komplikasyonlar hakkında bilgilendirilmeli ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. 
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Giriş ve Amaç: Nötrofillerin lenfositlere oranı (NLR) ve trombositlerin lenfositlere 

oranının (PLR) her ikisi de basit bir kan sayımından kolayca hesaplanabilen 

enflamatuar oranlardır. İnflamatuvar yükü yansıtan bu oranların temel anlamı 

nedeniyle, birçok tıbbi disiplinde prognostik faktörler olarak sıklıkla rapor edilir ve test 

edilirler. Gebelik, birçok fizyolojik değişikliği içerir ve bu da laboratuvar testleri için 

özel referans değerleri sağlar. Yapılan bu çalışmada da hastanemiz kliniğinde alınan 

hemogram sonuçlarının değerlendirilmesi yapılarak farklı trimesterlerdaki NLR ve PLR 

oranına ulaşılması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışma retrospektif bir çalışma olup çalışmaya 01/01/2016 ile 01/07/2020 

tarihleri arasında Tuzla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne 

başvuran tüm gebeler dahil edildi. İlk trimester son adet döneminden (SAT) 4-14 hafta, 

ikinci trimester SAT’tan itibaren 14.1-28 hafta ve üçüncü trimester SAT’tan itibaren 

28.1- 40 hafta olarak tanımlandı. Başvuru sırasında istenen hemogram değerleri 

değerlendirildi. Toplanan veriler, trombosit sayısı (K / mikroL) ve nötrofil sayımı (K / 

microL) dahil olmak üzere, gebeliğin her üç aylık döneminde her hastadan alınan 

numunelerden alınan kan sayımı parametreleri hakkındaki bilgileri içermiştir. PLR ve 

NLR, her trimester için aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılarak tanımlandı. 

Bulgular:  Bazılarının her trimesterde kan sayımı olmamasına rağmen, toplam 1582 

hasta dahil değerlendirildi.  (İlk trimesterda 1582, 2.trimesterda 557, 3.trimesterda ise 

507 ). 1.Trimester NLR 3,17 ± 1,49 (0,65-19,88) , 2.trimester NLR 3,88 ± 1,29 (1,30-

11,60), 3.trimester NLR ise 3,87 ± 1,23 (1,35-9,46) olarak bulundu. PLR oranlarının 

trimester bazlı değerlendirilmesin de ise 1.trimester PLR 128,49 ± 42,61 (27,31-

460,00), 2.trimester PLR 126,42 ± 40,70 (42,35-340,00), 3.trimester PLR 122,03 ± 

42,16 (28,65-325,00) olarak izlendi.  

Sonuç:  NLR ve PLR birer inflamatur belirteç olarak çok yerde kullanılmaya 

başlanmıştır. Gebelerde yapılan birçok çalışmada gebelik komplikasyonlarının 

prediktörleri olarak test edilmiştir. NLR ve PLR'nin preeklampside, gestasyonel 

diyabette, preterm eylemde, gebeliğin intrahepatik kolestazı gibi inflamatuar kökenli 

olabilecek gebelik komplikasyonlarında değiştiğini gösteren birçok çalışma yapılmıştır. 

Ayrıca yine gebelikte pankreatit atağında prognostik faktör olarak kullanılan 

çalışmalar da mevcuttur. Hatta NLR’nin maternal serum CRP'den daha iyi tanısal 

performansa sahip plasental inflamatuar yanıt olduğunu gösteren çalışmalarda 

mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalarda da gebelik komplikasyonları üzerinde anlamlı bir 

sonuç  elde edilememiştir. Bu çalışmada da  farklı trimesterlardaki değişiklik 

gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmalar arasında anlamlı veya anlamsız sonuç çıkmasının 

sebeplerinden biri de  NLR ve PLR’nin trimestere özgü değişiklik göstermesi olabilir. 

Trimesterlar arası farkları saptayabilmek adına daha büyük çalışmalardan elde 

edilebilecek veriler ve her trimester için iyi oluşturulmuş bir referans değer sistemi ile 

çalışmalar arasındaki tutarsızlığın çözülebileceği varsayılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: nlr, plr, inflamatuar belirteç, gebelik 
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Özet: COVID-19 salgını, tıbbi araştırmalar ve özellikle klinik araştırmalar için 

muazzam zorluklar ortaya koymaktadır. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan 

birçok hastanın laboratuvar sonuçlarına göre yoğun bakım ve diğer servislere 

yatırılmasındaki karar sürecini iyileştirmek maliyet ve zaman açısından oldukça 

kolaylık sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, yaygın olarak toplanan laboratuvar 

sonuçlarına dayanarak şüpheli vakalar arasında doğrulanmış COVID-19 vakalarını 

tahmin ederek yoğun bakım ve diğer servis ünitelerine yatırılacak hastaları 

belirlemektir. Bu bağlamda, makine öğrenmesi yöntemleri belirli bir görevi, açık 

talimatlar kullanmadan, mevcut örneklerden örüntü tanımaya dayanarak etkili bir 

şekilde gerçekleştirebilen matematiksel modeller oluşturur. Naive-Bayes Makina 

Öğrenmesi Yöntemi bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında önce koşul sonra 

olasılığa dayalı hesaplama yapmaktadır.  Çalışmada, Naive-Bayes Yöntemi hastanın 

yatacağı servise göre rutin laboratuvar sonuçlarını karşılıklı koşullu olasılığa 

dönüştürerek sınıflandırmada kullanılmıştır. Olasılığın büyüklüğüne göre hastalığın 

şiddeti belirlenmiştir. Aynı servis ünitesinde yatan Covid-19 hastalarının tüm 

laboratuvar sonuçları belirli bir dağılım ve algoritma altında sınıflandırılmıştır. 

Tembel öğrenme yaklaşımı olarak değerlendirilen Naive-Bayes Yöntemi olasılıkları 

kullandığından, dengesiz dağılan veri kümelerinde iyi sınıflandırma yeteneğine 

sahiptir. Verinin dağılımına göre parçalamada kullanılan optimum kestirim 

fonksiyonunun belirlenebilmesi için farklı dağılım seneryoları üzerinde çalışılmıştır. 

Veriyi farklı kestirim fonksiyonlarıyla sınıflandırırken 2 yumuşatma parametresi 

kullanılmış ve 8 kat çapraz değerlendirme ile en iyi parametreler tespit edilmiştir. 

Sonuçlar temel istatistiksel kriterler kullanılarak yorumlanmıştır. Kestirim 

fonksiyonlarına göre verilerin sınıflandırılması sadece yüksek doğruluk değerine 

bakılarak değerlendirildiğinde hassasiyet tanısında kararsız davranışları 

gözlenmiştir. Bu durumun dengesiz veri setinden kaynaklandığı düşülmektedir. Ancak, 

hassasiyet ve belirleyiciliğin birlikte değerlendirilmesiyle doğruluk başarısının 

anlamlı olacağı görülmüştür. Buna göre, çalışmada en kararlı olasılıksal dağılım  %  

79.7 belirleyicilik ve % 91 doğruluk değeri ile gamma kestirim fonksiyonu olduğu 

görülmüştür. Ayrıca bu alanda daha önce bu çalışmada kullanılan özelliklerden 

bazılarının kullanılmamış olması çalışmanın literatüre katkısını desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenmesi yöntemleri, Tembel Öğrenme, Naive Bayes, 

Sınıflandırma  
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           ÖZET 

Amaç: Laringotrakeal entübasyon, birçok cerrahi girişim için vazgeçilmez olup üst 

solunum yolu açıklığını sağlamak, hastanın solunumuna yardım etmek, solunumu 

duran ya da durdurulan hastaya kontrollü solunum yaptırmak amacıyla kullanılan 

en güvenli yoldur. Esas olarak anestezi doktorları tarafından yapılmakla birlikte, 

zaman zaman pediatri, acil tıp, cerrahi, yoğun bakım ve kulak burun boğaz - baş 

ve boyun cerrahisi uzmanları tarafından da uygulanabilmektedir. Zor entübasyon 

vakaları müdahale edilmesi zor olan ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde 

morbidite hatta mortalite ile sonuçlanabilecek vakalardır. Zor entübasyon olasılığı 

erişkinlerde çocuklara oranla daha sık görülmesine rağmen, 1 yaşın altındaki 

çocuklarda, daha büyük çocuklara göre bu risk daha fazladır. Hastanın 

entübasyonunun zor olması nedeniyle tekrarlayan entübasyon denemeleri, larinks 

ödemine neden olarak hastanın havayolunun kapanmasına ve aynı zamanda 

ventile edilemez hale de gelmesine neden olur Bu hastaların erken teşhisi ayrıntılı 

bir öykü ve entübasyon yolunun incelenmesi ile mümkündür. Bu çalışmanın amacı, 

pediatrik yaş grubu hastalarda zor entübasyon öyküsü olan hastaların dosyalarını 

geriye dönük olarak tarayarak zor entübasyon nedenlerinin otorinolaringolojik 

açıdan öngörülebilirliğini değerlendirmektir.  

Gereç - Yöntem: Daha önce çalışmaya dahil edilen zor entübasyon olgusu olarak 

bildirilen hastalar. Hastaların dosyalarında yaş, cinsiyet, ağırlık, eşlik eden 

hastalık, ASA skoru, tiromental mesafe, Mallampati skoru, boyun hareketleri, 

larinks seviyesi, mikrognati durumu, Cormack Lehane evresi gibi veriler geriye 

dönük olarak değerlendirildi.  

Bulgular ve Sonuçlar: Zor entübasyon vakalarının çoğunluğunu, konjenital 

malformasyonu olna hastalar oluşturmaktadır. Mallampati ve Cormack-Lehane 

sınıflandırmasındaki yüksek puanlar her durumda ortak özellik gibi 

görünmektedir. Preoperatif muayene, şüpheli hastalarda Cormack-Lehane 

skorunun belirlenmesinde özellikle yararlıdır. 

 
 

Anahtar Kelimeler: entübasyon; intratrakeal entübasyon; konjenital anomali; 

havayolu yönetimi 
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 E-mail:opr.murataydin@gmail.com 

 

 

 
Özet: Radius alt uçunun intra-artiküler kırığı ile beraber dislokasyonudur. 1838’de 

ortopedist John Rhea Barton tarafından tanımlanmıştır. Sıklıkla cerrahi 

redüksiyon gerektiği için Barton kırıkları kompike ve unstabil olarak kabul edilir. 

Barton tarafından tanımlanan kırık volar ve dorsal olmak üzere iki tipe ayrılır. 

Acil servislerde sıklıkla redükiyon sonrası yetersiz dizilim veya volar parçanın 

instabiltesi ile karakterizedir. Tedavide radioulnar druj çökmesi yada volar parça 

deplasmanı varsa kırık internal plak fiksasyonu ile tespit edilmelidir.  

Bu çalışmada acil servise başvuran 12 adet biri açık kırık olmak üzere vaka ve 

cerrahisi tartışılmıştır. 12 hastanın 11 ine açık redüksiyon ve internal fiksasyonla 

volar plak konulmuş olup, 1 adet hastaya açık kırık nedeni ile eksternal fiksatör ve 

10 günlük takip sonrası yine açık redüksiyon internal fiksasyon uygulanmıştır. 

Klinik sonuçlar Dash skoru ile değerlendirilmiş olup ortalama 6. haftada 50.4 

±5.7, 12. haftada 25.8 ±3.2, 6.ayda 2.5 ±1.2 idi. kısa dönem sonuçlarda Volar 

barton kırıklarının tedavisi volar plaklama ile başarılı bir şekilde tedavi 

edilebilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kırık, Distal radius, Volar Barton kırığı 
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Venöz Tromboz ve Pulmoner Emboli Hastalarında Genova Risk 

Skorlamasının Pulmoner Anjiografi ile Korrelasyonu  

 

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Özer Ulukan 

Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Bağcılar/ İstanbul 

 

Özet: 

Giriş: Venöz tromboembolizm akut MI ve inmeden sonra en sık görülen damar 

rahatsızlığı olup, 300 milyon nüfusa sahip 6 avrupa ülkesinde her yıl 300000 

pulmoner emboli görülmektedir. Semptomatik pulmoner emboli hastalarının 

%70’inde eşlik eden derin ven trombozu olmaktadır.  

Materyal Metod: Derin ven trombozu tanısı olan hastalar pulmoner emboli ön 

tanısı açısından Orijinal ve basitleştirilmiş Geneva Pulmoner Emboli Skalasi ile 

değerlendirildi. Çalışmaya Ocak 2017- Mayıs 2020 yılları arasında kliniğime 

başvuran derin ven trombozu olan 115 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. 

Hastaların değerlendirilmesinde d-dimer testi eşik değeri yaşla korrele edilerek 

500µg/ml üstü yüksek altı düşük riskli olarak ve orijinal genava skorlaması düşük 

riskli, orta riskli ve yüksek riskli olarak değerlendirildi. Risk değerlendirmesi 

yapılan hastaların laboratuar ve radyolojik bulguları değerlendirildi.  

Tartışma: Hastaların ortalama yaşı 68±14 olarak saptandı. Hastaların 79’u kadın 

(%69.6), 36’sı(%31.9) erkekdi.  Hastaların 13^ü (%11.3) kemik kırığı nedeniyle 

operasyon sonrası immobilizasyona bağlı iken, 10 hastada % 8.69 kanser öyküsü, 7 

hastada % 6 uzun süreli yolculuğa bağlı hareketsizlik, 6 hastada (%5.21) 

tromboembolizm öyküsü ve 4 hastada (%3.47) oral kontraseptif kullanımı öyküsü 

saptandı. D- dimer testi negative olan Genova testi düşük riskli olan 37 hastanın 

Pulmoner BT anjiosunda sadece 2 hastada (%5.4) subklinik pulmoner tromboemboli 

saptanırken , D Dimer testi pozitif ve Genova risk skalasında yüksek olan 23 

hastanın 20’sinde (%86) pulmoner emboli saptanıp hastalar hospitalize edilmiştir. 

Genova risk skalası yüksek olan olan hastalarda D Dimer değerinin pulmoner 

emboli hastalarında pozitif çıkması ile pulmoner emboli tanısı konulma oranı 

artmaktadır.  

Sonuç: D dimer değerleri düşük olan ve Genova risk değerlendirmesinde düşük 

değerlendirilen hastaların D dimer değeri ve Genova risk skoru yüksek olan 

hastalarla karşılaştırıldığında pulmoner emboli tanısı arasında istatiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0.01). Her iki değeri düşük olan hastalara pulmoner bt 

anjio çekilmeden klinik takip yapılması açısından D dimer testinin ve Genova 

skorlamasının yararlı olduğu ve, bu konuda yapılacak geniş çalışmalarla daha net 

veriler elde edilebileceği kanatindeyim.  

Giriş: 

Venöz tromboembolim akut MI ve inmeden sonra en sık görülen damar rahatsızlığı 

olup, 300 milyon nüfusa sahip 6 avrupa ülkesinde her yıl 300000 pulmoner emboli 

görülmektedir (2) Semptomatik pulmoner emboli hastalarının % 70’inde eşlik eden derin ven 
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trombozu olmaktadır. Derin ven trombozu tedavi edilmezse yaklaşık %10 oranında akciğere 

pıhtı atmasıyla karakterize ani göğüs ağrısı, nefes darlığı gelişip hayati tehlikeye yol açabilen bir 

hastalıktır. Derin venöz tromboz sonrası hastalarda komplikasyon olarak sıklıkla postrtombotik 

sendrom gelişmektedir. Klinik olarak PTS (Post Trombotik Sendrom), kronik kalıcı ağrı, şişme, 

ile karakterize olup nadiren yara oluşumuna kadar gidebilmektedir. Tromboproflaksi ilaçlarının 

kullanımı yüksek riskli hastalarda PTS oluşumu riskini azaltmaktadır (4). Toplumda 

sanıldığından daha sık görülen bu hastalık hemen herkesde görülebilse de; özellikle 40 yaş 

üstünde daha sık oluşmaktadır. Kişilerin ailesinde ya da kendisinde damar tıkanıklığı öyküsü 

varsa, uzun bir yolculuk ya da büyük bir cerrahi girişim gibi bir nedenden dolayı uzun süre 

hareketsiz kaldıysa, damar duvarlarında düzensizliğe yol açan darlık ya da travma gibi bir öykü 

varsa ya da pıhtılaşmaya yol açan kan hastalığı veya kanser olup, kemoterapi, radyoterapi 

tedavisi görmüşse pıhtılaşmaya eğilimi artar. Gebelik de gene kanda pıhtılaşmaya ve damar 

tıkanıklığına yol açabilir. Aşırı kilolu olmak da bu hastalık için risk faktörüdür. Anamnezinde 

bu tür şikayeti varsa kişinin şikayetlerini basit bir kas ağrısı, ya da yorgunlukdan kaynaklı bir 

sıkıntı diye göz ardı etmesi, hayati tehlikeye yol açabilecek komplikasyonların oluşmasına 

neden olabilir. Bu hastaların tanı ve tedavisinde pulmoner emboli riskine karşı değerlendirmek 

ve ona göre tedavinin düzenlenmesi gereklidir. Emboli riski açısından tanı kriterleri Genova risk 

skalası gibi değişik değerlendirme testleri ile kategorize edilebilir. Bizde Çalışmamızda kliniğe 

başvuran hastaların Genova risk skalası ile pulmoner emboli ve derin ven trombozu açısından 

dğerlendirilmesini araştırdık.  

Materyal ve Metod:  

Derin ven trombozu tanısı olan hastalar pulmoner emboli ön tanısı açısından Orijinal 

ve basitleştirilmiş Geneva Pulmoner Emboli Skalasi ile değerlendirildi. Çalışmaya Ocak 2017- 

Haziran 2020 yılları arasında kliniğimize başvuran derin ven trombozu ve pulmoner emboli ön 

tanısı olan 115 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların değerlendirilmesinde d-

dimer testi eşik değeri yaşla korrele edilerek 500µg/ml üstü yüksek, altı düşük riskli olarak 

kategorize edildi. Orijinal genova skorlaması  0-3 düşük riskli, 3-10 yüksek riskli ve  > 10 

olanlar pulmoner emboli açısından yüksek riskli olarak değerlendirildi (Tablo 1).  Risk 

değerlendirmesi yapılan hastaların Pulmoner BT anjioları ile karşılaştırıldı. Pulmoner BT 

anjio’su çekilmeyen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 

Tablo 1. Genova Risk Skorlaması 

Bulgu   Puan 

> 65 yaş 1 

Daha önce DVT veya pulmoner 

tromboemboli öyküsü 

3 

Bir hafta içinde cerrahi veya ekstremite 

fraktürü öyküsü 

2 

Aktif kanser varlığı 2 

Tek taraflı alt ekstremitede ağrı 3 

Hemoptizi 2 

Kalp hızı: 75-94/dakika 3 

Kalp hızı  >95/dakika 5 

Bacağın palpasyonu ile ağrı 4 
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Bulgular: 

Çalışmaya dahil edilen 115 hastanın 79’u kadın (%69.6), 36’sı erkek (%31.3) olarak 

belirlendi. Ortalama yaş 68±14 iken kadın hastalarda ortalama yaş 72.59±11.44, erkek 

hastalarda 56.41±11.82 olarak saptandı. Acil servise ve polikliniğimize başvuran hastaların 

nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik, ayakta ağrı ve şişlik şikayetleri bulunmaktaydı. 115 hastanın 

51’inde (%44.34) subklinik ve semptomatik pulmoner emboli saptandı. Hastaların 13^ü 

(%11.3) kemik kırığı nedeniyle operasyon sonrası immobilizasyona bağlı iken, 10 hastada (% 

8.69) kanser öyküsü, 7 hastada (% 6) uzun süreli yolculuğa bağlı hareketsizlik, 6 hastada 

(%5.21) tromboembolizm öyküsü ve 4 hastada (%3.47) oral kontraseptif kullanımı öyküsü 

saptandı.  Hastalar Tablo 1’de gösterilen Genova risk skorlaması kriterlerine göre 

değerlendirildi. Tüm hastaların D-dimer değerleri yaşa göre korrele edilerek 500µg/ml üstü 

yüksek altı düşük riskli olarak pozitif veya negatif olarak değerlendirildi. Hastaların 

demografik verileri Tablo 2’de gösterilmiştir.  

Tablo 2. Hastaların Gruplara göre demografik yapısı ve özgeçmişleri 

 Grup 1 (Yüksek 

Riskli) (n= 32) 

Grup 2 (Orta Riskli) 

(n=39) 

Grup 3 (Düşük 

Riskli) (n=44) 

Yaş 67.43±16.06 70.38±12.35 64.88±12.74 

Cinsiyet 25K/7E (%78/%22) 29K/10E (%74/%26) 25K/19E (%56/%44) 

1 hafta önce 

geçirilmiş 

operasyon 

6 (%18.75) 3 (%7) 4 (%9) 

Kanser 

Öyküsü 

7 (%21.87) 2 (%5) 1 (%2) 

Uzun Süren 

Yolculuk 

5 (%15.62) 1 (%2.56) 1 (%2) 

Ailede 

Tromboemboli 

4 (%12.50) 1 (%2.56) 1 (%2) 

Genova risk değerlendirilmesinde. 0-3 arası düşük riskli iken 3-10 arası değerde olan 

hastalar orta riskli olarak tanımlandı.  10’dan büyük olan hastalar yüksek riskli olarak 

değerlendirildi. Yüksek riskli hasta sayısı 32, orta riskli hastalar 39 ve düşük riskli hastaların 

sayısı 44 olarak saptandı. 47 hastada pulmoner emboli saptanırken, 49 hastada derin ven 

trombozu saptandı. 26 hastada DVT ile pulmoner emboli beraber gözlendi. Bu hastaların 

21’inde sadece pulmoner emboli varken, 23’ünde sadece derin ven trombozu, 23’ünde derin 

ven trombozu ile pulmoner emboli beraber saptandı. D Dimer değerine göre 

değerlendirildiğinde 51 hastanın D Dimer değeri yüksek olarak saptandı. Yüksek riskli 32 

hastanın D Dimer testi pozitif olan 23 hastanın 20’sinde (% 86) pulmoner emboli saptanırken, 

düşük riskli D Dimer negatif hastaların %5’inde pulmoner emboli pozitif saptandı 

(p>0.01)Tablo 3. 
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Tablo 3. Hastaların Genova risk skalası ve D Dimer değerine göre Dağılımı 

 

Hastaların % 27’si yüksek riskli grupda  iken %33’ü orta riskli grupta, %40’ı düşük 

rikli grupta yer aldı. Pulmoner embolide tanı kriterlerinden olan D Dimer değeri yüksek riskli 

grupta %71 iken, düşük riskli grupta da %71 (p>0.01) seviyesinde bulunmuştur. Hastaları D 

Dimer değerleri değerlendirildiğinde 51 hastada (%44) pozitif olarak saptanmış olup, gruplara 

göre dağıldığında anlamlı fark bulunamadı.  D- dimer testi negative olan Genova testi düşük 

riskli olan 37 hastanın Pulmoner BT anjiosunda sadece 2 hastada (%5.4) subklinik pulmoner 

tromboemboli saptanırken , D Dimer testi pozitif ve Genova risk skalasında yüksek olan 23 

hastanın 20’sinde (%86) pulmoner emboli saptanıp hastalar hospitalize edilmiştir. Genova risk 

skalası yüksek olan olan hastalarda D Dimer değerinin pulmoner emboli hastalarında pozitif 

çıkması ile pulmoner emboli tanısı konulma oranı artmaktadır.  

Tartışma: 

Venöz tromboembolim akut MI ve inmeden sonra en sık görülen damar rahatsızlığı 

olup, ciddi solunum yetersizliği ve ani ölümlere yol açabilmektedir. Hastaların solunum 

sıkıntısı ile başvurduğu durumlarda akılda tutulması ve hastaların pulmoner emboli açısından 

değerlendirilmesi önemlidir. Pulmoner embolinin değerlendirilmesinde biçok risk skalası 

geliştirilip, adım adım tanının saptanması ve atlanmaması için yöntemlerle beraber laboratuar 

ve görüntüleme yöntemleri kullanılmaktadır (5). Massive pulmoner embolide klinik agresive 

olduğundan tanı ve tedavi daha hızlı olup, subklinik hastalara yaklaşımda değişik tanı 

kriterlerinin klavuz şeklinde uygulanması tanıyı koymada yardımcıdır (6). Pulmoner emboli 

tansında altın standart pulmoner BT anjiografidir ancak pulmoner emboli riski olan hastalar 

ileri yaşta, kronik rahatsızlıkları olan ve buna bağlı böbrek fonksiyonları da kısmen etkilenmiş 

olan hastalardır. Yapılacak olan anjiografik tetkikde kullanılan kontrast maddeler nefrotoksik 

olduklarından bu hastalarda kullanımı dikkatli olmalı ve gerekmedikçe kullanımından 

kaçınılması gerekmektedir(7,8). Bu amaçla pulmoner tromboemboli ön tanısında kullanılan 

Genova risk skalası ile hastaların yapılmış olan Bt anjiografilerindeki tanının karşılaştırılmasını 

içeren çalışmamızda düşük riskli olan grup 3’teki 44 hastanın sadece 7 tanesinde (%15) 

oranında pulmoner emboli saptanmış olup, D Dimer negatifliğinde bu oran %5 seviyesine 

kadar azalmaktadır. Orta riskli grupda bu oran %46, yüksek riskli grupta %68 oranında artış 
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göstermektedir. Pulmoner emboli açısından karşılaştırıldığında tanı konulmasında klinisyene 

yardımcı olmaktadır.  

D Dimer testi yüksek sensitiviteye sahip bir test olmakla beraber düşük spesifikliğe 

sahiptir. Hastalarda yanlış negatiflik oranı kısmen daha az görülmektedir (9,10). Perrier ve 

arkadaşlarının yaptığı çalışmada d dimerin 500^ün altında olduğu hastalarda yaklaşık %30 

oranında pulmoner emboli tanısı dışlanmaktadır (11). Bizim çalışmamızda da toplam D dimer 

sayısı negatif kabul edilen 64 hastanın 8 inde pulmoner emboli saptanmıştır.  

Sonuç: Hastaların klinik bulguları, özgeçmiş ve soygeçmiş laboratuar değerleriyle beraber 

kıyaslandığında mortalitesi olan pulmoner embolinin tanısının konulması kolaylaşmakta. 

Hastaların sistematik olarak değerlendirilmesi klinik ve tedavi için önemlidir. 

Öneri: Hastaların kliniği ile beraber risk skalası ile değerlendirilmesi şüpheli vakaların tanısını 

istenecek testlerin belirlenmesinde önemli olup, risk faktörlerinin net olarak belirlenip tanı 

yüzdesinin arttırılması komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir.  
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Özet:Amaç: Kronik bir rahatsızlık olan kalp yetmezliğinde gelişen pleral efüzyon; 

tekrarlayan, kalıcı tedavisi zor olan ve takibi gereken bir durumdur. Kalp yemezliği 

sonucu masif plevral efüzyon gelişen hastaları hastaneye bağımlı kılmadan ve 

efüzyonun birikmesini engelleyerek dispneden nasıl koruyabileceğimizle ilgili klinik 

tecrübelerimizi paylaşmayı amaçladık. 

Yöntem: 2018-2020 yılları arasında kliniğimizde, kalp yetmezliği sonucu gelişen 

plevral efüzyon nedeniyle takip ve tedavisini yaptığımız 27 vaka retrospektif olarak 

incelendi. Müdahale yapılmayan vakalar çalışma kapsamı dışında tutuldu. 

Bulgular: Vakalarımızın 3 tanesine tüp torakostomi  ve talk plörodezis uygulandı. 5 

vakamıza sadece tüp torakostomi uygulandı. 19 vakamızı aralıklı plörokanla takip 

ettik. Talk plörodez yapılan vakalarda ankiste poşlar meydana gelişti. Tüp 

toraskostomi uygulanan vakalarda tüp süreleri çok uzadı ve tüpten sonra kısa 

sürede efüzyon tekrarladı ve plörokan takmak zorunda kaldık. Aralıklı plörokanla 

takip ettiğimiz vakalar diğer yöntemlere göre çok daha konforluydu. 

Sonuç: Kalp yetmezliği sonucu gelişen pelevral efüzyonda aralıklı plörokan 

uygulamasının kardiyolojinin yetmezliğe yönelik medikal tedavisiyle eşzamanlı 

götürülmesinin hastaların konforu açısından en uygun ve efektif tedavi yöntemi 

olduğunu düşünüyoruz. 

 

Anahtar kelimeler: plevral efüzyon, kalp yetmezliği, plörokan 
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Özet:  
Konu: Bu makalenin yaklaşımı, ilgili hastalığın daha iyi ve hızlı tedavisi için 

temporomandibular eklem ile ilgili ve çiğneme kasları ilgili çeşitli sorunları 

sınıflandırarak ayırıcı tanıyı basitleştirmektir. 

Amaç: Bu makalenin temel amacı, herhangi bir dental rahatsızlıkla ilgisi olmayan 

ağrının ayırıcı tanılarını belirlemektir. 
Yöntem: Bu sistematik derlemede ve temporomandibular bozuklukların ayırıcı 

tanısında, elde edilen bulguları değerlendirerek, yayınlanan sistematik derlemeler 

ve yayınlar değerlendirilmiştir. PubMed ve Google Akademik veritabanlarında 

2016 yılından Ekim 2020’e kadar yayınlanmış yayınlardan sistematik bir literatür 

araştırması gerçekleştirildi. Anahtar kelime olarak “temporomandibular eklem, 

temporomandibular eklem bozuklukları, ayırıcı tanı, temporomandibular eklem 

için  tanı yöntemleri, temporomandibular eklem rahatszılıkarı için radyografik tanı 

yöntemleri, teporomandiular eklem ağrısı, temporomandibular eklem rahatsızlıları 

için sınıfllandırma” kullanılmıştır   

Bulgular: Diş hekimlerinin çoğunun Temporomandibular Bozukluklar ve 

Orofasiyal Kas ağrısını teşhis etmekle ilgili zorluk yaşadığı gözlenmektedir. Baş 

ağrısı, TME bozukluğu ve Orofasiyal ağrı arasındaki karışık ilişkiyi 

sonuçlandırmak ve basitleştirmek için uygun bir sistematik inceleme araştırması 

gereklidir. 

Sonuç: Temporomandibular Bozukluklardan kaynaklanan ağrı, diş hekimleri 

tarafından görülen hastaların yaygın bir şikayetidir. Bu şikâyet, tedavi arayan bir 

hastanın birincil nedeni olmasa veya ağrı orijininde odontojenik değilse bile, 

devam etmek için uygun bir yol bulmak ve sorunu kabul etmek yine de önemlidir. 

Bu nedenle, uygun ve basitleştirilmiş bir teşhis ve tedavi dizisi önemlidir. Bu 

makalede, yeni güncellenmiş görüntüleme prosedürü, tanı, güncellenmiş 

sınıflandırma ile birlikte vurgulanmaktadır. 

 

 
 

Anahtar Kelimeler: Temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları, ayırıcı tanı, 

radyolojik tanı yöntemleri, TME ağrısı, Miyofasiyal ağrı 
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SUMMARY 

Objective: The university period, which includes the transition from adolescence to 

adulthood, is a process where most of the people live away from their families, establish 

new friendships and social relationships, take on new roles and responsibilities as 

students in the departments they have earned, and emotions come to the fore.  Managing 

emotions is a learnable concept. 

It is important in terms of professional identity that midwifery students, who are raised as 

health professionals, can understand the emotional needs of the person they care for, 

define and plan their care, manage their emotions very well and organize the moment. 

The study was conducted to determine the relationship between midwifery students' 

emotional literacy and living the moment.. 

Materials and Methods: The sample of the descriptive cross-sectional study consisted of 

201 students who were studying at the midwifery department of Niğde Ömer Halisdemir 

University Niğde Zübeyde Hanım School of Health and accepted the study. The form was 

collected using the Emotional Literacy Scale (AMLS) and the Living in Memory Scale 

(ASI). Percentage distribution, mean, standard deviation and one-way analysis of 

variance, Pearson correlation analysis were used in the analysis of the data. 

Results: Of the 201 midwifery students included in the study, 29.4% were first year 

students, 20.9% were second year students, 26.9% were third year students, and 22.9% 

were fourth year students.  

As a result of the research, the mean score that midwifery students got from the Memory 

Living Scale (AYÖ) is 71.31 ± 15.10. The average score the students got from the 

Emotional Literacy Scale (DOYÖ) is 78.64 ± 12.33. In our study, it was determined that 

54.2% of the students had low emotional literacy and 45.3% had moderate emotional 

literacy. In addition, when the relationship between emotional literacy and the level of 

experiencing memories was evaluated, it was found that there was a positive significant 

correlation (r = 0.221; p = 0.002) between total DOEX and MHS scores. 

Conclusion: The emotional literacy levels of the students are at a low-medium level, and 

as their emotional literacy increases, the level of experiencing memories increases. 

Students who come together with different characteristics in student life can both manage 

their life by recognizing their own emotions and emotionally recognize the individuals 

they care for. 

It is important to emphasize emotional literacy skills in midwifery training in order to 

increase the quality of care by managing care effectively. 

Keywords: Midwifery students, emotional literacy, living in the moment. 
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Özet: Dünya genelinde koyun ve keçilerde bakteriyel kaynaklı solunum sistemi 

hastalıkları oldukça yaygındır ve önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Kötü fiziksel koşullar, stres, bakteri ve virüslere maruz kalan koyun ve keçilerde 

pnömoni gelişebilmektedir.  

Koyun ve keçilerde enfeksiyöz solunum sistemi hastalıkları bakteriyel olarak 

pastörellozis, ovin progressif pnömoni, mikoplazmozis, enzootik pnömoni ve kazeöz 

lenfadenitis, viral olarak küçük ruminant vebası (PPR), parainfluenza, keçilerde 

artritis ensefalitis, mavi dil, mantar olarak fungal pnömoni, paraziter olarak 

verminöz pnömoni ve koyunlarda pulmoner adenomatozisi (Jaagsiekte) içerir.  

Pasteurella cinsine ait bakteri türlerinden kaynaklanan enfeksiyon pastörellozis 

olarak adlandırılır. Bu türler Mannheimia türleri olarak sınıflandırılır. Çevresel 

koşullar, çeşitli stres faktörleri ve hava koşullarının kötü olması klinik durumu 

şiddetlendirir.  

Belirtilen nedenlerle solunum sistemi hastalıkları koyun ve keçilerde oldukça 

önemlidir. Bu makale kapsamında koyun ve keçilerde solunum sisteminin bakteriyel 

hastalıklarına neden olan etkenler sıralandı. Son yıllara ait bilimsel kaynaklar geniş 

şekilde taranıp, irdelenerek hangi etkenlere hangi antibiyotiklerin etkili olduğuna 

yönelik bilgiler verildi. 

Solunum sisteminde bakteriyel nedenli hastalığı olan koyun ve keçilerde öne çıkan 

klinik belirtilerin çeşidi ve şiddetine göre yapılması gereken klinik uygulamalar ile 

kullanılacak farklı antibiyotiklere yönelik olarak da ek bilgiler verildi. Ayrıca 

klinisyen veteriner hekimlere pratik yönden kolaylık sağlaması bakımından, koyun 

ve keçilerde bakteriyel kaynaklı solunum sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında 

öncelikli olarak tercih edilecek antimikrobiyal ilaçlar, uygulama yolları ve dozları 

ile birlikte dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler tablo halinde sunuldu. 

 

Anahtar Kelimeler: solunum sistemi enfeksiyonları, antibiyotik sağaltımı, koyun, 

keçi. 
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Abstract: Respiratory diseases in sheep and goats are rather common worldwide 

and cause important economic losses. Pneumonia occurs in sheep and goats 

exposed to poor physical conditions, stress, bacteria and viruses.  

In sheep and goats, infectious respiratory diseases include pasteurellosis, ovine 

progressive pneumonia, mycoplasmosis, enzootic pneumonia and caseous 

lymphadenitis as bacterial, peste des petits ruminants (PPR), parainfluenza, caprine 

arthritis encephalitis, blue tongue as viral, fungal pneumonia as fungal, verminous 

pneumonia as parasitic, and ovine pulmonary adenomatosis.  

Infection caused by bacteria species belonging to the genus Pasteurella is termed as 

pasteurellosis. These species are classified as Mannheimia species. Environmental 

conditions, various stress factors, and poor weather conditions aggravate clinical 

signs.  

With the specified reasons, respiratory diseases are highly important in sheep and 

goats. In this manuscript, the agents causing bacterial respiratory diseases in sheep 

and goats are aligned. By widely scanning recent scientific sources, knowledge was 

given about which antibiotics have an effect on which agents.  

Additional knowledge was also given about required clinical applications and 

different antibiotics to be used according to type and severity of prevailing clinical 

signs in sheep and goats with bacterial respiratory disease. In addition, in respect to 

providing veterinary clinicians with practical convenience, important knowledge 

taking into consideration with antimicrobial drugs to be firstly preferred, their 

administration ways, and their dosages, in the treatment of bacterial respiratory 

infections in sheep and goats is given in table.  

 

Keywords: infections of respiratory tract, antibiotic treatment, sheep, goat 
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Özet: COVID-19 enfeksiyonu ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde 

ortaya çıkmış, insandan insana damlacık yoluyla bulaşarak ve hızla komşu 

ülkelere (Japonya, Kore) ve ardından tüm dünyaya yayılarak pandemi yapmıştır. 

Henüz hastalığa özgü terapotik kesin bir ilaç ya da aşı bulunmuş değildir. 

Toplumun tüm kesimi bu salgından etkilenmiştir. Ülkeler salgının başlangıcında 

sokağa çıkma yasakları, kafeler ve restorantların kapatılması ve tüm toplu 

etkinliklerin iptal edilmesi gibi önlemler almıştır. Bu önlemlere hastanelere 

gereksiz başvuruların yapılmaması da eklenmiştir. Literatürde COVID-19 

döneminde hastaneye başvuru ile ilgili yayın bulunmamaktadır. Çalışmadaki 

amacımız, COVID-19 pandemi sırasında ve öncesinde gebe ve jinekoloji 

polikliniklerine başvuru oranını araştırmaktır. 

Mart – Ağustos 2019 ayları ve Mart – Ağustos 2020 ayları arasında Trabzon 

Kanuni Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi polikliniklerine 2019 ve 2020 

yılında toplam 6 aylık dönemde hasta başvuruları retrospektif olarak incelendi. 

Hastaneye başvuran olguların ortalama yaşı ve aylara göre ve toplam hastaneye 

başvuru sayıları kaydedildi. Veriler SPSS ortamına aktarılarak ortalama, standart 

sapma, yüzdeler hesaplandı. Yüzdeler arasında fark olup olmadığı yüzdelerin 

anlamlılık testi ile incelendi.  

2019 yılında 6 aylık dönemde toplam 38308 hasta başvurusu oldu. Ortalama yaş 

35,25±10,8 idi. %30,7 (n=11759) gebe polikliniğine, %69,3 (n=26550) jinekoloji 

polikliniğine başvuru oldu.  Aylara göre ise Mart ayında 6577, Nisanda 6976, 

Mayısta 7005, Haziranda 5014, Temmuzda 6813, Ağustosta 5336 başvuru oldu. 

2019 yılında aylar arasında hasta başvurusu açısından Haziran ve Ağustos 

aylarında diğer aylara göre anlamlı bir azalma görüldü. Bunun nedeni olarak 

uzun tatil günleri olduğu dünüşüldü.   

2020 yılında 6 aylık dönemde toplam 21535 hasta başvuru oldu. Ortalama yaş 

33,16±9,96 idi. Gebe polikliniklerine %50,6 (n=11759), jinekoloji polikliniklerine 

%49,4 (n=26550) başvuru oldu.  Aylara göre Mart ayında 5489, Nisanda 1829, 

Mayısta 1759, Haziranda 4249, Temmuzda 4721, Ağustosta 3488 başvuru oldu. 

Nisan, Mayıs aylarında diğer aylara göre anlamlı bir düşüş olduğu tespit edildi. 

Haziran, Temmmuz aylarında anlamlı bir yükseliş ve Ağustos ayında yine bir 

düşüş tespit edildi. 2019 yılı ve 2020 yılları 6 aylık dönemin analizinde 2020 

yılında ciddi bir hasta başvurusunda azalma görülmüştür (38308 / 21535). Bu 

düşüşün pandeminin sıkı önlemler alındığı Nisan ve Mayıs aylarında en fazla 

olduğu görülmüştür. Ayrıca gebe polikliniklerine başvuru açısından pandemi 

dönemi olan 2020 yılı ile 2019 yılı kıyaslandığında anlamlı bir fark tespit edilmedi 

(11759 / 10906). En büyük azalma jinekoloji polikliniklerinde olmuştur (26550 / 

10629). Gebe başvurusunda azalma olmaması gebelerin içgüdüsel bebeklerini 

koruma duygusu ve genç yaş gurubu olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Nisan 

ve Mayıs aylarında yıllara göre olan başvuru değişikliğinin en büyük nedeni 

Türkiye’nin hatta Dünyanın son yüzyılda böyle bir pandemi görmemesinden 

kaynaklanmaktadır. İnsanlar bilmediği bir hastalık karşısında Devletlerinin 

koyduğu sıkı önlemlere uyarak evinden çıkmamış dolayısıyla hastaneye de 

başvurmamıştır. Ancak Haziran ayında önlemlerin hafifletilmesinden ve toplumun 

pandemi düşüncesine alışmasından dolayı hastane başvurusunda artma olmuştur.  
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Sonuç olarak pandemi süreci gebelerin hastaneye başvurmalarını etkilememiştir. 

En büyük değişim jinekolojik hasta grubunda olmuştur. Ancak bu değişim güvenlik 

önlemlerinin hafifletilmesi ile azalmıştır.  
 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, gebe popülasyon, hastane başvurusu 
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Özet: İmmün sistemi baskılanmış hastalar, hem fırsatçı protozoonlar, hem de diğer 

intestinal paraziter enfeksiyonlar yönünden immün sistemi sağlam bireylere göre 

daha fazla risk altındadır. Dünya’da bağışıklık sistemi baskılanmış insan sayısı her 

yıl artmaktadır. İmmünsüprese hastaların artmasıyla birlikte, bu hastalarda 

özellikle intestinal parazitlerin önemi daha da anlaşılmıştır. Bu çalışmada 

immünsüprese hastalarda intestinal parazitlerin farklı yöntemlerle araştırılması 

amaçlanmıştır. Bu çalışma, Ekim 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Araştırma 

Laboratuvarında yürütüldü. Çalışmaya 19 kadın ve 11 erkek olmak üzere toplam 

30 immünsüprese hasta dahil edildi. Kontrol grubu için immünkompetant 15 kadın 

ve 15 erkek birey çalışmaya dahi edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm bireylerden 

alınan dışkı örnekleri nativ-Lugol, tuzlu suda yüzdürme ve formol-eter çöktürme 

yöntemleri ile incelendi. Çalışmada immünsüprese 19 kadın hastanın 7’sinde 

(%36,84), 11 erkek hastanın dördünde (%36,37) olmak üzere toplam 30 hastanın 

11’inde (%36.67) bir veya birden fazla bağırsak paraziti saptandı. Kontrol 

grubunda ise bir (%6,67) kadın ve bir (%6,67) erkek bireyde bağırsak paraziti 

saptandı. İntestinal parazit sıklığı yönünden hasta grubu ile control grubu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p<0.005). Hasta grubunda 

üç protozoon, iki helmint olmak üzere beş parazit türü belirlendi. Hastaların 

%13,34’ünde Blastocystis hominis, %10’unda Entamoeba coli, %6,67’sinde 

Giardia intestinalis, %10’unda Ascaris lumbricoides, %3,34’ü Taenia spp. 

saptandı. Bulgularımız immün yetmezlikli hastaların sadece fırsatçı parazitler 

yönünden değil diğer bağırsak parazitleri açısından da immünkompetant bireylere 

göre daha fazla risk altında olduğu gerçeğini desteklemektedir. Dışkı örneklerinin 

incelenmesinde nativ-Lugol yöntemi ile üç (%10) dışkıda, tuzlu suda yüzdürme 

yöntemi ile 8 (%26,67) dışkıda protozoon kist/trofoziti saptanırken, her iki 

yöntemde de helmint yumurtasına rastlanmamıştır. Formol-eter çöktürme yöntemin 

de ise protozon tespit edilmezken üç (%10) dışkıda helmint yumurtası tespit edildi. 

Bu bulgular intestinal parazitozların araştırılmasında Direkt nativ-Lugol 

incelemesinin yetersiz kaldığını göstermektedir. Sonuç olarak immun suprese 

hastalarda intestinal parazitozların hala önemini koruyan bir sağlık sorunu olarak 

güncelliğini koruduğu ve intestinal paraziter etkenlerin teşhisi yapılırken 

çoklaştırma yöntemlerinin kullanılması gerektiği kanaatine varıldı. 
 

Anahtar Kelimeler: immünsüprese, intestinal parazit, nativ-lugol 
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Telomer ve Telomeraz 

Selcen Çakır
1
 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
 

 

 
Özet Telomerler, ökaryotik kromozomların uçlarında yer alan ve çok sayıda 

"TTAGGG" dizi tekrarı içeren koruyucu özellikte DNA-protein kompleksleridir. 

Telomerlerin kromozom stabilitesinde, gen ekspresyonunda, kromozomal 

replikasyonda, tümör oluşumunda, yaşlanmada ve hücre bölünmesinde rol aldığı 

bilinmektedir.  

Telomeraz (telomer terminal transferaz, telomer deoksinükleotidil transferaz), 

kromozomal uçlardaki “TTAGGG” tekrarlarının sentezinden sorumlu olan 

ribonükleoprotein yapıda özel bir DNA polimerazdır. Her normal hücresel 

bölünme ile kısalan telomerlerin uzunluğu telomeraz enzim aktivitesiyle korunur. 

Yapılan araştırmalar; telomer ve telomeraz ile hücresel yaşlanma arasında önemli 

bir ilişkinin varlığını göstermektedir. Telomer ve telomerazın kanser hastalıkları 

için potansiyel bir tanı belirteci olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmacılar Telomer ve telomerazları hedefleyen terapi yöntemleri üzerine 

araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmada telomer telomeraz ve bunlar 

hakkındaki güncel gelişmeler üzerinde durulacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Telomer, Telomeraz, Telomer-Telomeraz İlişkisi 

 

 

Giriş 

1. Telomerlerin Yapısı  

 

     Kromozomların uçlarında telomer adı verilen yapılar bulunmaktadır (Wai, L.K., 

2004). Guaninden zengin tekrarlar içeren bu yapı her canlıda farklılık 

göstermektedir de Lange. Telomer uzunlukları farklı türlerde değiştiği gibi aynı 

organizmanın farklı hücre ve dokularında da değişiklik gösterir (Zijlmans ve ark., 

1997). İnsanda uzunluğu 3-20 kilobaz (kb) ratlarda uzunluğu 20-100 kb 

uzunluğundadır. DNA’nın replikasyonu esnasında kesikli sentezlenen zincirin 3’ 

ucu tam olarak sentezlenemez bu sebeple her replikasyon sırasında telomer 50-150 

baz kadar kısalır (Moyzis.ve ark 1988). 

     Bazı kötü koşullar hücreler ve dokular üzerine olumsuz etkiler gösterebilir ve bu 

durum tamir edilemeyen DNA hasarları ve telomer kısalmasına ve yaşlanmaya 

sebep olabilir (Rubelj. Ve ark 1999). Yani telomer uzunluğu yalnızca türün genetik 

özelliğine göre değil aynı zamanda çevresel etkilerle de değişe bilir. Bu sebeple 

telomer kısalması oksidatif stres belirteci olarak da değerlendirilebilir Cawthon ve 

ark.2002). 

     Telomer tekrar sayıları durağan değildir. Her hücre bölünmesinin replikasyon 

aşamasında telomer uzunluğu dinamik bir şekilde değişir. Bunun sebebi 

Replikasyon sonucu oluşan yeni DNA ‘nın 5’-3’ doğrultusundaki replikasyonuna 

başlamak için DNA polimerazın bir RNA primerine ihtiyaç duymasıdır.  
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Replikasyon sonunda RNA primerinin uzaklaşmasıyla oluşan yeni DNA 

iplikçiğinin 5’ ucunda DNA polimeraz tarafından doldurulamayan bir boşluk 

oluşur. Oluşan bu boşluk hücre siklusunun S fazında ekzonükleaz enzimleri 

tarafından kesilir (Moyzis ve ark, 1988). 

    Bu yüzden normal somatik hücrelerin replikasyon kapasiteleri sınırlıdır. Ardışık 

her hücre bölünmesiyle gerçekleşen telomer kısalması sonucu hücreler replikatif 

yaşlanmaya girerler. Bu geri dönüşü olmayan replikatif yaşlanma evresindeki 

hücreler çoğalma kapasiteleri olmayan fakat metabolik olarak aktif hücrelerdir. 

Çoğu insan hücrelerinde telomer kısalmasıyla tetiklenen replikatif yaşlanma, p53 

ve/veya p16 supressor proteinlerin artışına yol açar bu da hücre bölünmesini inhibe 

eder (Makarow ve ark 1997). 

 

    Telomer kısalması etkili bir tümör supressor mekanizma olarak düşünülmektedir 

(Shay JW ve ark, 2005). Telomerin onkojenik translokasyonlarla yarışarak DNA 

çift sarmalındaki kırıklarla füzyona girmesinin tümör oluşumunu azalttığı ileri 

sürülmektedir (Qi L ve ark 2005) Bu yüzden telomer uzunluğunun doku 

homeostazının korunması ile de ilgili olduğu düşünülmektedir (Munoz P ve ark., 

2006). 

 

   Telomer uzunluğunun korunması erken hücresel yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı 

hastalıkların birikiminden kaçınmak için yeterli olabilir (Hug N ve ark., 2006). 

Bazı araştırmacılar immün sistemde telomerin kısalmasının enfeksiyon 

hastalıklarıyla savaşma yeteneğinde azalmaya işaret ettiğini belirtmiştir (Miller RA. 

2000). Ardışık hücre bölünmeleriyle telomerlerin kısalmasının çok fazla hücresel 

soruna yol açtığı ve kusurlu genlerin kendilerini gösterme fırsatı bularak kalıtsal 

hastalıklarda rol oynayabileceği düşünülmektedir (Aviv A ve ark 1998). 

 

2. Telomeraz Enzimi 

 

    Replikasyon sırasında, kromozomun telomerik bölgesinin bir parçası olan 

doğrusal kromozomun uçlarında özel bir durumla karşılaşır. Replikasyon sırasında, 

DNA polimeraz, DNA sentezine direkt olarak başlayamaz. DNA replikasyonu 

sadece 5'- 3' yönünde olur ancak 8-12 bazlık bir ön RNA parçası ile gerçekleşebilir. 

Bu RNA parçasına “RNA Primeri” denir (Holt ve ark. 1997). RNA primeri, DNA 

polimerazın bağlanabilmesi için bir 3'-OH grubu oluşturur. Böylece DNA polimeraz 

hem kesikli sentezlenen iplikte hem de kesintisiz iplikte okumasını sürdürür. Yeni 

DNA, 3' yönünde yapılabildiği için RNA primerinin uzaklaştırılmasından sonra, çift 

iplikli yeni DNA molekülünün 5' ucunda doldurulmamış bir boşluk olacaktır. Bu 

boşluk DNA polimeraz Lineer kromozomların uç bölgelerinde yer alan telomerik 

yapılar, birçok hücresel olayda anahtar rol oynar (Sun ve ark., 1999).  

 

    Telomeraz uzama aktivitesi, ribonükleaz A ile muamele edildikten sonra Greider 

ve Bluckburn bir integral RNA bileşeninin telomer ilavesi için kalıp işlevi 

gördüğünü öne sürdüler. Bu durum Tetrahymena telomeraz RNA’sının bulunması 

ile desteklendi. İn vitro’da telomeraz ile uzama denemesi diğer ciliatlarıda içeren 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

238  
Proceedings Book  

 

birçok farklı organizmada, insanda, farede, mayada, kurbağada ve bitkilerde 

telomeraz aktivitesinin tanımlanması için temel bir taştır (Yıldız ve ark 2009). 

 

   İnsanda telomeraz aktivitesine ilk kez servikal kanser hücre hattı olan HeLa’da 

rastlanmıştır. Bunun dışında fetal, yeni doğmuş ve yetişkin testis ve ovaryumlarında 

rastlanmıştır. Fakat yaşlıların spermatazoa ve testislerinde bulunmamıştır. İnsanın 

fetal dokularında, yeni doğanların periferal kan hücrelerinde yüksek oranda 

telomeraz aktivitesi görülür (Zheng ve ark 1997). 

 

    İnsan hücrelerinde telomeraz enzim fonksiyonu embriyo evresinin ilk haftaları 

boyunca hemen her yerdeki hücrelerde görülürken, sonradan hücrelerin çoğunda 

yaşa bağlı olarak azalır. Normal somatik hücrelerden farklı olarak insan embriyonik 

kök hücreleri farklılaşmadan ve hücresel yaşlanma göstermeden çoğalabilir. Bu 

hücreler pluripotent özelliklerini in vivo ve in vitro ortamda koruyarak yüksek 

telomeraz aktivitesi gösterirler (Gorham ve ark, 1997). Telomeraz aktivitesi fetal ve 

ergin germ hücrelerinde, tamir gören dokuların çoğalan hücrelerinde, hematopoietik 

kök hücrelerde, bağırsak kripta hücrelerinde, lenfositlerde ve saç folikülleri gibi 

normal insan hücrelerinde tespit edilmiştir. İnsan kanser hücrelerinin %90 'ında 

yüksek telomeraz aktivitesi belirlenmiştir (Yashida ve ark, 1997). 

 

3. Tartışma ve Sonuç 

 

    Telomerlerin Hücresel Rolü hücrelerinde tedavi amaçlı telomeraz enzim 

inhibisyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Telomer ve/veya telomerazın kanser 

hastalıkları için potansiyel bir tanı ve prognoz belirteci olarak kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Telomer ve/veya telomerazları hedefleyen terapi yöntemlerinin 

kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurmak için kullanılabileceği tartışılmaktadır. 

(Sumida ve ark. 1998) 

 

     Kanser ve yaşlanmayla ilgili çalışmalarda olduğu gibi, klonlama ve doku 

transplantasyonuyla ilgili çalışmalarda da telomer-telomeraz ilişkisi önemlidir. Tüm 

bu alanlarda umut verici çalışmalar yapılmasına karşın telomer-telomeraz yapısının 

ve hücresel rolünün moleküler düzeyde daha iyi anlaşılıp, güvenli ve etkili 

yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Amaç: Günümüzde laboratuvar çalışmalarında hedef; kısa sürede, en doğru ve en 

kaliteli sonuca ulaşmaktır. Numune kabulü ve reddi laboratuvar için çok önemli 

bir süreçtir, ayrıca tamamen laboratuvarın kontrolünde olmayan preanalitik 

sürecin bir parçasıdır. Hasta güvenliği açısından da önemli olan numune reddini 

pandemi dönemi ile normal süreci karşılaştırarak değerlendirmek ve farklılık 

varsa bunları ortaya çıkarmak istedik. Ayrıca laboratuvar ve numunelerin nasıl 

etkilenebileceğini göstermeyi hedefledik. 

 

Gereç ve Yöntem: Kızıltepe Devlet Hastanesi, Hastane Otomasyon Sistemi 

Gösterge Yönetim Rehberi’nden 2019 yılı 10 Mart-10 Eylül ve 2020 yılı 10 Mart-

10 Eylül tarih aralığı seçilerek numune red sayıları ve oranları hesaplandı. Tüm 

numuneler birlikte değerlendirildi, acil servis, yataklı servis, poliklinik diye 

ayrılmadı. 

 

Bulgular: Mart-Eylül 2019 sürecinde toplam red oranı % 1,72 olarak hesaplandı. 

Bu dönem içinde en çok yapılan red nedenleri sırasıyla; Hemolizli Numune, Pıhtılı 

Numune, Yetersiz Numune idi. Mart-Eylül 2020 döneminde toplam red oranı % 2,5 

olarak hesaplandı. Bu dönemde en yaygın reddedilme nedenleri sırasıyla; Pıhtılı 

Numune, Hemolizli Numune ve Yetersiz Numune idi. 

 

Sonuç: Analizini yaptığımız numune redleri normal sürece göre pandemi 

sürecinde farklılık gösterdi; toplam numune red oranı 2020 yılında 2019 yılına 

göre artmış olduğu görüldü. 
 

Anahtar Kelimeler: Numune Reddi, Preanalitik Süreç, Pandemi Dönemi. 

 

 

 

Giriş: 

Hastanelerde laboratuvar organizasyonları, tüm biyolojik örneklerin klinik biyokimya başta 

olmak üzere laboratuvar testlerinin yapılmasını ve raporlandırılmasını sağlayan birimlerdir. 

Laboratuvar raporları klinisyenlere hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde son derece önemli 

bilgiler vermektedir. Günümüzde laboratuvar çalışmalarında hedef; kısa sürede, en doğru, en 

kaliteli sonuca ulaşmaktır (Kızıltepe Devlet Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi.). 

Laboratuvarda iş akışı üç aşamadan oluşur; preanalitik, analitik ve post analitik süreç. 

Numunenin alınmaya karar verilmesi anından başlayarak cihaza verilinceye kadar olan süreci 

kapsayan preanalitik süreç, bu çalışmanın ana konusudur. Numune kabulü ve reddi laboratuvar 

için çok önemli bir süreç olan ve de tamamen laboratuvarın kontrolünde olmayan preanalitik 

sürecin bir parçasıdır (Güvenç Y.). Çoğu parametre açısından önlenebilir olan prenalitik sürece 
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ait hatalar, hasta güvenliği ve hastalığın tedavisi üzerine önemli yere sahip olduğundan, daha 

doğru ve kaliteli sonuçlar elde edebilmek için her laboratuvar numune red nedenlerini 

tanımlamalı ve aktif olarak kullanmalıdır (Koçer D.). 

İki bin yirmi yılı Mart ayından beridir ülkemizde Covid 19 pandemisi yaşanmaktadır. Pandemi 

dönemi hastaneler için bütün düzenin değiştiği, personel planlamasının farklılaştığı, çeşitli 

temas-solunum kısıtlamalarına gidilen bir dönem olduğunu, bunların da hastanede her birimin 

çalışmasını etkilediğini düşünmekteyiz.  

Hastanemizde merkez ve acil laboratuvarlarında numune kabul ve red kriterleri belirlenmiş olup 

laboratuvar çalışanları tarafından kullanılmaktadır. Yaşadığımız Covid 19 pandemisi sürecinde 

de kaliteli sonuç için numune reddi süreci takip edilmeye devam edildi. Bu çalışmada, pandemi 

dönemindeki preanalitik sürecin sonuçları olan reddedilen numune sayıları ve oranlarını 

karşılaştırmayı planladık. Böylece normalden sapma yaşanan durumlardan birinde laboratuvarın 

ve numunelerin nasıl etkilenebileceğini göstermeyi hedefledik. 

Gereç ve Yöntem 

Kızıltepe Devlet Hastanesi Hastane Otomasyon Sistemi Gösterge Yönetim Rehberi’nden geriye 

dönük olarak tarih aralığı seçilerek numune red sayıları ve oranları otomatik hesaplanarak 

çıkarıldı. Tarih aralığı olarak Covid 19’un ülkemizde görülmeye başladığı tarih olan 10 Mart 

2020 ile devam eden süreçte 10 Eylül 2020 tarihine kadar değerlendirildi. 2019 için de aynı 

dönemler değerlendirmeye alındı. Biyokimya laboratuvarında çalışılan klinik kimya, hormon, 

koagülasyon, idrar, kan gazı testleri dahil edildi. 

Tüm birimlerden gelen numuneler birlikte değerlendirildi, acil, servis, poliklinik diye ayrılmadı. 

Numuneler test rehberinde yer alan numune kabul-red kriterlerine göre kabul edildi, uygun 

olmayan numuneler gerekçeleri hazır olan seçenekler arasından seçilerek reddedildi. Bazı 

numuneler ise santrifüj sonrası hemolizli, lipemik, ikterik ya da fibrinli olduğu için uygun red 

nedeni seçilerek reddedildi. 

Numune red oranlarını hesaplarken; Toplam Numune Red Oranı= (Toplam Reddedilen Numune 

Sayısı / Toplam Numune Sayısı) x 100 formülü kullanılarak hesaplandı. 

Her bir red nedeninin aynı nedenle reddedilen toplam reddedilen numune sayısı içindeki 

dağılımı yüzde olarak hesaplandı. Red Nedeni Oranı= (…. Nedeniyle Reddedilen Numune 

Sayısı /Toplam …. Nedeniyle Red Edilen Numune Sayısı) x 100. 

Kategorik değişkenler için tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde cinsinden verildi. İstatistiksel 

anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak belirlendi. 

Yıllar ve numunelerin red durumları arasındaki ilişkinin analizinde ki-kare testi kullanılmıştır. 

Oluşan çapraz tablonun yüzde dağılımına göre Pearson ya da likelihood ratio sonuçlarından 

uygun olanlar tercih edildi. 

Bulgular 

Gösterge Yönetim Rehberi sayfasından elde edilen Mart-Eylül 2019 ve Mart-Eylül 2020 

numune red nedenleri ve sayıları Tablo 1’de verildi. 
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Tablo 1. Mart-Eylül 2019 ve Mart-Eylül 2020 numune red nedenleri ve sayıları. 

Red Nedeni 2019 Red 

Sayısı 

2020 Red 

Sayısı 

Boş Numune Kabı/Tüpü (İçinde numune yok) 1 22 

Hatalı Kayıt 0 207 

Hatalı Kimliklendirilmiş Numune 68 19 

Hatalı Numune Kabı/Tüpü 66 65 

Hatalı Test İstemi 0 67 

Hemolizli Numune 2212 1719 

İkterik Numune 4 2 

İsteği Yapılan Malzeme/Kit Gelmemesi 0 364 

Kaybolan Numune 1 1 

Lipemik Numune 381 45 

Makroskobik Hematüri 0 41 

Miadı Geçmiş Kit Tespiti 0 0 

Miadı Geçmiş Malzeme Tespiti 0 3 

Numune Alma Zamanının Kaydedilmemesi 0 38 

Numunelerin Karışması 0 9 

Pıhtılı Numune 777 2651 

Reddedilmesi Gereken Numunelerin Kabulü 0 19 

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Tüpe Numune Alınması 0 0 

Tekrar Alınan Numune 0 1 

Test İsteminde Eksik/Yanlış Bilgi 77 73 

Uygunsuz Alınmış Numune 110 74 

Uygunsuz Transfer Koşulları 0 10 

Yanlış Hastadan Numune Alınması 0 18 

Yanlış Malzeme/Kit Gelmesi 0 3 

Yetersiz Numune 736 1265 

Toplam kabul edilen numune sayısı 258153 269451 

Toplam red edilen numune sayısı 4433 6717 

 

Mart-Eylül 2019 sürecinde 258153 adet numune kabul edildikten sonra 4433 adeti numune 

kabul-red kriterleri çerçevesinde reddedildi. Bu dönem içinde en çok yapılan red nedenleri 

arasında 2212 adet Hemolizli Numune ilk sırada yer alırken 777 adet Pıhtılı Numune 2. sırada 

ve 736 adet Yetersiz Numune 3. sırada olduğu tespit edildi. 

Mart-Eylül 2020 sürecinde 269451 adet numune kabul edildikten sonra 6717 adeti numune 

kabul-red kriterleri çerçevesinde reddedildi. Bu dönem içinde en çok yapılan red nedenleri 

arasında 2651 adet Pıhtılı Numune ilk sırada yer alırken 1719 adet Hemolizli Numune 2. sırada, 

1265 adet ile Yetersiz Numune 3. sırada olduğu tespit edildi. 

Mart-Eylül 2019 ve Mart-Eylül 2020 numune red sayıları ve oranları Tablo 2’de verildi. Yıllara 

göre toplam reddedilen numune sayıları arasında istatistiksel anlamlı derecede farklılık 

bulunmuştur (p<0,001). 
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Tablo 2. Mart-Eylül 2019 ve Mart-Eylül 2020 numune red sayıları ve oranları. 

Toplam Red Total 

Edilen Edilmeyen 

Yıl 2019 Sayı 4433 253720 258153 

Yüzde 39,8% 49,1% 48,9% 

2020 Sayı 6717 262734 269451 

Yüzde 60,2% 50,9% 51,1% 

Total Sayı 11150 516454 527604 

Yüzde 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Bunun yanı sıra numune red nedenlerini kendi içlerinde de değerlendirdik. Buna göre yıllar 

arasında sayı olarak farklılık görülenler Tablo 3’de yer aldı. Tabloda yer alan numune red 

nedenleri bir önceki yıl da vardı ve sayısal sonuç içeriyordu. Bunlar haricinde birkaç neden 

2020 yılının başında yeni eklendi, arada anlamlı fark olsa da bu nedenlerin karşılaştırmalı 

sonuçlarını vermek anlamlı değildi. 

 

Tablo 3. Anlamlı olarak değişen numune red nedenleri ve p değerleri. 

Numune Red Nedeni 2019 yılına göre 2020 yılındaki 

değişimi 

p değeri 

Boş Numune Kabı Tüpü Artma 0,001 

Hatalı Kimliklendirilmiş Numune Azalma <0,001 

Hemolizli Numune Azalma <0,001 

Lipemik Numune Azalma <0,001 

Pıhtılı Numune Artma <0,001 

Uygunsuz Alınmış Numune Azalma <0,001 

Yetersiz Numune Artma 0,003 

 

Numune red oranlarında totale baktığımızda 2019 yılında toplam numune red oranı %1,72 iken 

2020 yılında aynı dönemde %2,49’a yükseldiği görülmekteydi (veri eklenmedi). Tablolarda yer 

alan bilgiler ışığında 2019 yılı Mart-Eylül döneminde en çok red nedeni Hemolizli Numune 

iken, 2020 yılı aynı döneminde Pıhtılı Numune nedeni en fazla karşılaşılan red nedeni olarak 

karşımıza çıktı. 
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Numune redlerin en fazla acil servise ait numunelerden yapıldığı görüldü (veri eklenmedi). 

Dönem içerisinde aylık analiz sonrası gerekli uyarılar ve hatırlatmalar yapıldı, bununla ilgili 

düzeltici önleyici faaliyetler için formlar dolduruldu. Düzeltici önleyici faaliyet formu, 

laboratuvarımızın numune red oranı için bir önceki yıldan hesaplanan örnek red oranı sınır 

kabul edilerek bu sınır değerin üstü değerlerde düzenlendi. 

Tartışma 

Preanalitik süreç klinisyenin testi istemeye karar vermesi ile başlar. Bu da preanalitik sürecin 

sadece laboratuvarı ilgilendirmediğini göstermektedir. Klinik ve poliklinikleri de içeren 

preanalitik süreçte bütün birimler üzerine düşeni yapmalı, sürecin kalitesine katkı sağlamalıdır. 

Numune Reddi konusunda yapılan araştırmalarda toplam numune reddi için farklı red oranları 

verilmiştir; %0,54 - %2,7. Bunun yanında, ülkemizdeki numune red oranları da bir çalışmayla 

ifade edildiğinde klinik kimya numunelerinde %1,2 oranında numune reddi yapıldığı görülmüş 

(Güvenç Y.). Bu çalışmanın sonucunda ise 2019 yılında toplam red oranı %1,72 iken 2020 

yılında %2,49 olduğu görüldü. Değerlendirdiğimiz altı aylık dönemin toplam numune red 

oranlarını, ülkemizdeki sonuçlarla karşılaştıramasak da diğer çalışmaların sonuçlarına uygundu 

(Güvenç Y.).  Çalışma sonuçları ile uygun olsa ve çok yüksek red oranlarına sahip olmasak da 

numune red oranlarının laboratuvarda yıllar arasında arttığı görüldü. Bunun nedenleri arasında, 

az personel, çok hasta, takviye olarak herhangi bir birime gelen personelin numune alımı 

konusunda deneyimsiz olması, acil servise gelen hastalar için kısa sürede çok iş yapılmaya 

çalışılması, pandemi sürecinde daha az kan alan personelin daha çok numune almaya başladığı 

bir bölüme geçmesi, yatan hastanın damar yolu açık olanlardan damar yolundan enjektörle 

numune alınıp iğne ucu çıkarılmadan tüpe aktarılması, yetersiz alt üst etme, her tüpün kendi 

çizgisine kadar kan alınmaması vb. olduğu düşünüldü. 

Yaptığımız karşılaştırmaya göre 2019 yılı ile 2020 yılı aynı dönemleri arasında toplam numune 

red oranının 2020 yılında 2019 yılına göre artışı yönünde fark görülmekteydi. Bunun nedeninin 

pandemi sürecinin birçok çalışanın kafasını karıştırdığı, süreçle birlikte neler yapması 

gerektiğine tam olarak hakim olmadığı düşünüldü. Özellikle pandemi sürecinde prokalsitonin 

testinin istemlerinde artış oldu, ancak bu testi ilk defa isteyen birimlerde istem veya numune 

alım hatalarının yapıldığı görüldü. 

Aylık analizlerin sonucunda ilgili birime yapılan yıllık eğitim ve aylık değerlendirme sonrası 

yapılan ikazların sonucunda numune red sayılarını azaltma yönünde etkilemediği görüldü. 

Kaliteli sonuç için, hatalı sonuç vereceği bilinen tüm kabul edilemeyecek numuneleri 

reddetmeye yönelik gösterilen zorunlu tavır numune red sayılarının yüksek bulunmasına, 

preanalitik hataların artmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu sayıların artması istenmeyen 

durumlara; testlerin sonucuna ulaşma sürecini uzatmaya, hasta güvenliğini bozmaya neden 

olacaktır. Yeniden istem yapılacak, yeniden numune alınacak ve hata yapılma olasılığı 

azalmadığı için yeniden numune reddi ile test sonuçlarına ulaşım zorlaşacak, hastanın tanı ve 

tedavisi gecikecektir. Fakat genel olarak amacımız numune red sayılarının ve oranlarının 

düşürülmesi, hata kaynaklarının azaltılmaya çalışılması, kısa sürede doğru sonuca ulaşımı 

kolaylaştırmak şeklinde olmalıdır. 

Özetlersek, analiz edilen numune red oranlarının pandemi sürecinde farklılık gösterdiği tespit 

edildi. 2020 yılına bakıldığında, pandemi sürecinde numune red oranlarının 2019 yılına göre 
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arttığı görüldü. Bunun nedeninin olarak da, pandemi nedeniyle değişmiş olan önlem, planlama 

ve hataları azaltma stratejileri olduğu düşünülmektedir. 
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Oral Kavitede Kitlesi Bulunan Hastada Uyanık Fiberoptik Entübasyon 

Uygulaması 
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a
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a: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 

Kurupeli, Atakum, Samsun 

 

Giriş ve Amaç 

Oral kavitedeki kitleler hava yolu yönetiminde ciddi zorluklara -zor maske ve 

entübasyon-  sebep olabilir. Öngörülen zor havayolu kılavuzuna göre bu olgularda 

uyanık fiberoptik entübasyon ilk seçenektir. Yazımızda oral kaviteyi neredeyse 

tamamen kaplayan malign mezenkimal tümör nedeniyle cerrahi planlanan hasta ile 

ilgili başarılı nazal uyanık fiberoptik entübasyon deneyimimiz sunulmuştur. 

Olgu Sunumu  

Oral kavitede sağ alt molar diş seviyesinden başlayıp orofarinksin büyük bir kısmını 

dolduran kitle nedeniyle KBB kliniğine başvuran kadın hastaya (25 yaşında, VKİ 

17,5 m2/kg, ASA II) tümör rezeksiyonu amacıyla cerrahi planlandı. Havayolu 

muayenesi kitle nedeniyle yeterince yapılamayan hastanın zor havayolu ile ilgili 

diğer anatomik belirteçleri normaldi. 

Hastaya işlemden 30 dkönce IV 0.03 mcg/kg/dk remifentanil infüzyonu, 

antisiyalogog olarak IV 0.5 mg atropin,15 dakika ara ile iki kez her iki burun 

deliğinden dekonjestan olarak da %0.05’lik oksimetazolin sprey uygulandı. Hasta 

sağ burnundan daha rahat nefes aldığını ifade ettiği için uyanık fiberoptik 

entübasyonun buradan yapılmasına karar verildi. Burun mukozası ve nazofarenkse 

5-6 puf %10 lidokain sprey uygulandı. Ayrıca krikotiroid membran 22G IV kanülle 

geçilerek 4ml %2lidokain ile transtrakeal topikal anestezi sağlandı. İşlem süresince 

oral 8L/dk O2 verildi. Altı numaralı endotrakeal tüp yerleştirilmiş video-bronkoskop 

ile nazofarinkse ulaşıldıktan sonra video-bronkoskop ilerletilirken çalışma kanalına 

yerleştirilmiş 18 G epidural kateterden ‘spray as you go’ tekniği ile havayoluna %1 

lidokain püskürtüldü. Video-bronkoskop karinaya kadar sorunsuz ilerletildikten 

sonra üzerinden endotrakea ltüp kaydırılarak trakeaya yerleştirildi (Resim 1-2). 

Daha sonra anestezi devresine bağlanan hastaya ait ETCO2 dalgası monitörde 

görüldükten sonra anestezi indüksiyonu sağlandı. Cerrahi bitiminde entübe olarak 

yoğun bakım ünitesine transferi sağlanan hasta 24 saat sonra sorunsuz olarak KBB 

servisine devredildi. 

Sonuç 

Havayolunda obstrüksiyon oluşturan bu kadar büyük kitlelerde bile uygun ekipman 

hazırlığı, topikal anestezi teknikleri ve hasta ile iyi bir iletişim kurularak uyanık 

fiberoptik entübasyon başarı ve güvenle uygulanabilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Fiberoptik Entübasyon, Oral Kavitede, Zor Havayolu 
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Resim1. Hastanın entübasyon öncesi hazırlık aşaması (kanül fiberoptik bronkoskop trakeaya 

girip hastanın reaksiyon vermediği gözlendikten sonra çekildi) 

 

 
 

Resim 2. Entübasyon sonrası görünüm 
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Abstract 

Kiwano, Cucumis metuliferus, belongs to the family Cucurbitaceae and 

commonly called African horned cucumber. C. metuliferus is highly nutritious and 

can be cultivated in arid regions, it helps to prevent the malnutrition. The fruit 

satisfies various needs, as the fruit shows various properties including dietetic, 

pharmacological and nutraceutical. Different parts of C. metuliferus are used for 

different culinary and medicinal purposes. The seeds of fruit are rich source of 

nutrient and have the potential to be used for therapeutic purposes. The seeds are 

eaten raw as a food supplement. In this study, antioxidative properties and bioactive 

compounds of Kiwano seeds were investigated. The various vitamins were 

determined spectrophotometrically. The findings from this study have revealed that 

C. metuliferus seeds contain rich amount of nutrients and phytochemicals. Protein, 

fat, and carbohydrate content measurements revealed that the seeds of Kiwano 

could be used as a food supplement. The results of the vitamin analysis indicated 

that the seeds are very rich source of vitamins K, B1, B9, E and D. The high 

antioxidant contents of seeds revealed that the seeds could be benefited management 

of free radical related disease. 

Key words: Cucumis metuliferus, antioxidant activity, bioactive compounds 

 

1. Introduction 

Fruits and vegetables are an important part of diet for both human and animals.  They are 

sources of food to meet nutritional needs. Moreover, the fruits and vegetables are used for 

medicinal and therapeutic purposes.  Different parts of plants form the basis of traditional 

medicine system.  On the other hand, outermost parts called rind or peel and seeds of most    

fruits are not eaten or not evaluated for further use.  These parts are thought as waste. 

Kiwano, Cucumis metuliferus, belongs to the family Cucurbitaceae and commonly called 

African horned cucumber and horned melon (Usman et al., 2015). The plants of the family 

Cucurbitaceae have an important role in health care for the treatment of various ailments. The 

C. metuliferus have a positive effect on the values of blood parameters including red blood cell, 

hemoglobin, and white blood cell counts (Wannang et al., 2007). The glycosides extracted from 

the pulp of the C. metuliferus fruit possess antihyperglycemic dose-dependent activity in 

allosane-induced diabetes mellitus in rats (Gotep, 2011). Being rich in vitamin C and 

magnesium, the fruit is also a good source of energy with low caloric power, (Ferrara, 2018). 

Moreover, the seeds of C. metuliferus contain rich amount of nutrients and phytochemicals 

which have therapeutic effects (Achikanu, 2020). Therefore, the seeds could be used as sources 

of vitamin and antioxidant rather than waste. This study aimed to determine the bioactive 

compounds and antioxidant activity of Kiwano seeds. 
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2. Material and Methods 

2.1.  Materials 

The Kiwano fruits were purchased from a local farm in Alanya, Turkey. Kiwanos were cut 

open, the pulp scooped out and the seeds were separated from the pulp of the fruit. 

2.2. Proximate Analysis 

The proximate analysis of Kiwano seeds was determined based on the AOAC (2005) 

which covers moisture, protein, fat and carbohydrate content. 

2.3.  Vitamin Analysis 

The vitamin composition of Kiwano seeds was determined spectrophotometrically based on 

the method of AOAC (2000). 

2.4.  DPPH Free Radical Scavenging Assay 

The method proposed by Brand-Williams, Cuvelier, & Berset (1995) was used to 

determine 1,1-diphenyl-2- picrylhydrazyl (DPPH) activity. Briefly, after the samples were 

diluted in methanol, the DPPH solution was added to the diluted sample. Then, the content 

incubated at dark for 30 min and absorbance was measured at 515 nm by a UV–VIS 

spectrophotometer.  

2.5.  ABTS Assay 

For ABTS assay, the method proposed by Arnao et al (2001) was used with slight 

modifications. The stock solution was prepared with 7 mM ABTS solution and 2.4 mM 

potassium persulfate solution by mixing the two stock solutions in equal quantities and allowing 

them to react for 14 h at room temperature in the dark. The solution was then diluted by mixing 

1 ml ABTS solution with 60 ml methanol to obtain an absorbance of 0.706 ± 0.01 units at 734 

nm using a spectrophotometer. Fresh ABTS solution was prepared for each assay. Plant extracts 

(1 ml) were allowed to react with 1 ml of the ABTS solution and the absorbance was taken at 

734 nm after 7 min using a spectrophotometer.  

3. Results and Discussion 

3.1.  Proximate analysis 

The moisture, protein, fat and carbohydrate content of the seeds of Kiwano are shown in 

Table 1. The Kiwano seeds have considerable amount of carbohydrate. Moreover, the seeds 

were found to be a rich source of oil. On the other hand, the seeds contained least amount of 

crude protein. 

Table 1. Proximate composition of Kiwano seeds 

Kiwano seed (%) 

Moisture 6.98 ± 0.09 

Crude Protein 2.56 ± 0.07 

Crude Fat 14.92 ± 0.06 

Carbohydrate 48.66 ± 1.11 

Mean of three determination ± standard error 

3.2.  Vitamin composition of Kiwano seeds 

Vitamin composition of Kiwano seeds are given in Table 2. The seeds of Kiwano were 

found to be rich source of various vitamin.  The seeds contained highest amount of vitamin K. 
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Table 2. Vitamin composition of Kiwano seeds 

Kiwano seed  (%) 

Vitamin B1   2.19 ± 0.09      

Vitamin B9   2.05 ± 0.08    

Vitamin C   1.71 ± 0.06    

Vitamin E 

Vitamin K 

  1.96 ± 0.04   

  2.55 ± 0.05       

Mean of three determination ± standard error 

3.3.  Antioxidant activity of Kiwano seeds 

DPPH radical scavenging activity and ABTS radical scavenging activity of Kiwano seeds 

are given in Table 3. The seeds had high radical scavenging activity.  

 

Table 3. Antioxidant activity of Kiwano seeds 

Kiwano seed Trolox (µmol/g) 

DPPH assay 

ABTS assay 

  20.88 ± 1.24  

185.36 ± 0.74 

Mean of three determination ± standard error 

Conclusion 

Waste management is crucial not only in maintaining the cleanliness of our 

surroundings but also keeping the health of people and other living creatures. Moreover, the 

waste management is very important for circular economy. In this study, the possibility of using 

seeds of C. metuliferus as sources of vitamin and antioxidant rather than waste. The results of 

the present study revealed that the seeds of C. metuliferus is a rich source of fat and 

carbohydrate. Moreover, they have considerable amount of vitamin K. Furthermore, they have 

high radical scavenging activity. Therefore, the seeds of C. metuliferus could be a source of 

antioxidants for management of free radical related diseases and the seeds could be used as food 

supplements thanks to their rich vitamin, fat and carbohydrate contents. 
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Abstract: Microbiota is the name given to all microbes such as bacteria, fungi, viruses 

and parasites living in the human body. The human microbiota inhabits the epithelial 

barrier of our body, such as our skin, respiratory tract, and the gastrointestinal (GI) 

tract. The composition of the microbiota is formed by host genetics, individual lifestyle, 

incidence of disease and exposure of antibiotics (1). Millions of different types of 

bacteria are found in the gut microbiota. Most of these are non-pathogenic anaerobic 

commensal bacteria. For example, Bacteroidetes and Firmicutes are commonly found 

phyla. In addition, there are Proteobacteria, Fusobacteria and Actinobacteria. The 

bacteria that make up the gut microbiota and the host live together in a symbiotic 

balance. For example, bacteria synthesize essential vitamins and amino acids and 

protect the host from infections by preventing the colonization of pathogens. The host 

also offers the bacteria food and shelter (2). Dysbiosis is defined as the deterioration of 

the microbiota structure. While beneficial microorganisms disappear in dysbiosis, 

harmful microorganisms become dominant and consequently microbial diversity 

decreases. Dysbiosis in the gut can activate tumorigenic pathways, causing carcinoma. 

Changes in the gut microbiota may play a role in the initiation and development of 

cancer in a variety of tissues via inflammatory microorganism-associated molecular 

patterns and bacterial metabolites which can circulate to distant, for example stomach 

cancer, colorectal cancer, hepatocellular carcinoma, pancreatic cancer, breast cancer, 

and melanoma. There are specific mechanisms which are microbiota-associated 

mechanisms involved in the pathogenesis of colorectal cancer. The microbes in the gut 

metabolise nutrients and produce metobolites and some of them give rise to colorectal 

cancer. Bacterial toxins produced in the gut cause the DNA damage and this one of the 

reason of tumor formation. The gut microbiota can also affect the inflammatory process 

via stimulates pro-inflammatory signalling sequences such as NF-ϏB and STAT3 and 

these activated pathways promote cell proliferation, inhibits apoptosis, activates the 

other tumorigenic pathways (3,4). 

 

Key Words: Cancer, Microbiota, İntestinal Microbiota 
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Özet: Bu çalışmada Samsun ilindeki çeşitli market ve şarküterilerde satışa sunulan 

konvansiyonel ve organik tavuk parça etlerinde GSBL üreten 

Enterobacteriaceae’ların izolasyonu, identifikasyonu, GSBL üretiminin fenotipik 

ve genotipik yöntemlerle tespiti ve izolatların çeşitli antibiyotiklere karşı MİK 

değerlerinin saptanması amaçlandı. 100 adet konvansiyonel ve 100 adet organik 

çiğ tavuk eti olmak üzere toplamda 200 tavuk eti materyal olarak kullanıldı. 

Enterobacteriaceae’ların izolasyonu kromojenik besiyeri kullanılarak klasik kültür 

tekniği ile, identifikasyonu ise VITEK MS sistem kullanılarak yapıldı. Elde edilen 

izolatlarda fenotipik olarak GSBL üretimi kombine disk difüzyon yöntemi ile, 

GSBL üretiminden sorumlu gen bölgelerinin tespiti ise PZR ile belirlendi. Son 

olarak izolatların MİK değerlerinin saptanmasında VITEK 2 sistemi kullanıldı. 

İncelenen 100 konvansiyonel tavuk eti örneğinin 46 (%46)’sında, 100 organik 

tavuk eti örneğinin ise 22 (%22)’sinde fenotipik olarak GSBL üreten 

Enterobacteriaceae türleri tespit edildi. Elde edilen 115 izolatın 97’si (%84) E. 

coli, 12’si (%10) K. pneumoniae, 4’ü (%3,48) S. fonticola, 1’i (%0,87) Rah. 

aquatilis, 1’i (%0,87) S. liquefaciens olarak identifiye edildi. Genotipik olarak, 

GSBL üretiminden sorumlu genlerin PZR ile analizi sonucunda 115 izolatın 

109’unun (%94,78) blaCTX-M, blaTEM ve blaSHV genlerinden en az birini içerdiği, 6 

izolatın ise analiz edilen gen bölgelerinden hiçbirini içermediği tespit edildi. GSBL 

üreten 115 izolatın 103’ünün (%89,57) β-laktam grubu hariç en az bir antibiyotiğe 

karşı dirençli olduğu gözlemlendi. GSBL üreten Enterobacteriaceae’larla 

kontaminasyon oranı, konvansiyonel yöntemlerle elde edilen tavuk etlerinde 

organik yönteme kıyasla daha yüksek bulundu (p<0,001). Kanatlı etlerinde 

özellikle GSBL üreten E.coli’nin yüksek düzeyde bulunması halk sağlığı açısından 

önemli bir problem olup üreticilerin iyi üretim tekniklerine dikkat etmesi 

önerilmektedir. Bu çalışma PYO.VET.1904.16.013 proje numarasıyla Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından 

desteklenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Enterobacteriaceae; GSBL; konvansiyonel; organik; tavuk eti 
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Özet: 

 

Araştırmanın konusu: Spinal subdural hematom 

 

Amaç: Mitral kapak replasmanı yapılan ve kontrolsüz antikoagülan kullanımı  olan 

travmatik  torakal spinal subdural hematom olgusunu sunmak. 

 Olgu: 67 yaşında erkek hasta şiddetli sırt ağrısı ve bacaklarda hareketsizlik şikayeti 

ile acil servise başvurdu yapılan muayenesinde  hastanın bilinci açık, oryante koopere 

GKS (Glaskow Koma Skalası) 15 puanda, paraplejik, torakal 8. dermatom  altı 

hipoestezikti. Acil olarak yapılan vertebra tomografisinde patoloji saptanmayan 

hastanın  mitral kapak replasmanı nedeniyle coumadin kullandığı ve çalışılan 

İNR’sinin 7,1  olduğu görüldü. Hastanın MRG(Magnetik Rezonans Görüntüleme) ile 

değerlendirilmesi istendi ancak mitral kapağın MR uyumluluğu bilinmediğinden 

uyumluluk onayı alındıktan sonra hasta Torakal MRG ile değerlendirildi Torakal 

MRG’de torakal 4. ve 7. vertebralar arası posterolateral ağırlıklı yaklaşık 7 cm lik 

vertikal uzanım gösteren en geniş yerinde torakal 5. Vertebra  hizasında AP(anterior 

posterior) çapı 1 cm' ye, transvers çapı 1.1cm'ye ulaşan, bu düzeyde tekal keseyi 

basılayarak AP çapını 5 mm' ye düşüren T1A ve T2A görüntülerde değişik evrelere ait 

sinyaller içeren  subdural hematom görüldü. Bunun üzerine hasta acil olarak 

operasyona alında torakal 4-5-6-7 hemilaminektomi sonrası duramater açılarak 

hematom tamamen boşaltıldı, ancak hastanın nörolojik defisitinde herhangi bir 

düzelme olmadı kontrol amaçlı çekilen lomber MRG’de hematomun tamamen 

boşaltıldığı ve spinal kordun rahatladığı görüldü.Hasta paraplejik olarak taburcu 

edildi. 

Sonuç: Antikogülan kullanım öyküsü ve nörolojik defisiti olan bir hastada spinal 

kanamalar akılda tutulmalıdır. Ayrıca implant, protez, kardiyak kapak ve diğer 

enstrümantasyon ya da plak gibi MR çekiminde gecikmelere neden olacak 

materyallerinin MR uyumluluğunun hastanın kimlik bilgilerine işlenerek 

ulaşılabilirliliğin artırılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: spinal subdural hematom, antikoagülan kullanımı, nörolojik 

defisit 
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Özet: Kalp yetersizliği (KY) tanılı hastaların yarısını korunmuş ejeksiyon 

fraksiyonlu kalp yetersizliği (KEF-KY) oluşturmaktadır. Renin anjiotensin 

aldosteron sistemi (RAAS) blokerlerinin düşük ejesiyon fraksiyonlu hastalarda 

prognoz ve sağ kalımı düzelttiği kanıtlanmasına rağmen KEF-KY hastalarında 

RAAS blokerlerinin mortalite ve morbiditeye etkisi net değildir. Özellikle apelin ile 

ilgili bu konudaki çalışmalar son yıllarda hız kazanmıştır Çalışmamıza 34 RAAS 

blokeri kullanmayan hipertansif (grup 1) ve 19 RAAS blokeri kullanan (grup 2) 

toplam 53 KEF-KY hastası dahil edildi. Tüm hastalardan çalışma öncesi serum 

apelin seviyeleri için kan örnekleri alındı ve transtorasik ekokardiygrafi incelemesi 

yapıldı. Grup 1 hastalara RAAS blokeri başlandı. 3 ay sonra apelin seviyeleri ve 

transtorasik ekokardiyografi incelemesi tekrarlandı. Grup 2 ve grup 1 arasında 

başlangıçta serum apelin seviyelerinde anlamlı fark izlendi ( 1074±163 ve 491±19 

P:0.003). Sol atriyal (SA) strain ve apelin seviyelerinde anlamlı değişiklik 

izlenmedi. Takiplerde E/A oranında anlamlı artma (0,756±0,169 ve 0,888±0,279 

p=0.007) izlendi. Çalışmamızın sonucuna göre kısa sürede RAAS blokajının SA 

global strain ve apelin seviyelerinde anlamlı etkisinin olmadığı; ama önceden 

RAAS blokeri kullananlarda apelin seviyesinin yüksek çıkması uzun süreli tedavide 

RAAS blokerlerinin ventriküler yeniden şekillenme üzerine olumlu etkilerini 

yansıtıyor olabilir. 

 
 

Anahtar Kelimeler: apelin, renin anjiotensin aldosteron sistem blokajı, korunmuş 

ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği 

 

 

Giriş: Düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda prognoz ve sağ kalımı düzelten kanıta dayalı 

başarılı tedaviler geliştirilmiş olsada KEF-KY hastalarının son 2 dekatta sağ kalım oranlarını 

değişmemiştir (1). Apelin yeni bir anjiotensin like reseptör (APJ) endojen ligantıdır. Hayvan 

modellerinde ilk deneyler apelin-APJ sisteminin kardiyovasküler hemostazda rol oynadığını 

göstermiştir.  Apelin güçlü inotrop, periferal vazodilatör ve sıvı dengesinde rol alır. Bu 

özellikler apelini KY terapisinde cazip bir hedef yapmaktadır. KY mevcut hastalarda  erken 

evrede plazma apelin seviyelerinin arttığı, hastalık ilerledikçe giderek azaldığı  gösterilmiştir . 

Apelinin etkilerinin anjiotensin II’nin etkisine zıt oluşu,  KY mekanizması araştırmanın yanı 

sıra  apelini yeni bir tedavi hedefi açısından ilginç bir alan yapmaktadır (2,3).  

SA boyutları anatomi ve fonksiyonlarının farklı görüntüleme teknikleri ile değerlendirilmesi 

çeşitli klinik uygulamalarda önemli prognostik bilgi sağlar. SA genişleme genel popülasyonda 

ve çeşitli kardiyak hastalığı olan hastalarda kardiyovasküler sonuçların güçlü bir belirleyicisidir 

(4). Bu çalışmanın amacı KEF-KY hastalarında RAAS blokerleri ile tedavinin diyastolik 
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disfonksiyon parametreleri, SA fonksiyonlar ve apelin seviyeleri üzerindeki değişiklikler ve 

birbirleri ile olan ilişkilerini değerlendirmektir. 

Gereç Yöntem: Çalışma grubu  Ekim 2012 – Ağustos 2013 tarihleri arasında Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji kliniğine başvuran sol 

ventrikül sistolik fonksiyonları korunmuş  KY’si bulunan olgularından oluşturulmuştur. 

Çalışmaya başlamadan önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tıp fakültesi klinik 

araştırmalar etik kurulundan onay alınmış ve tüm olgulara bilgiledirilmiş gönüllü bilgilendirme 

formu imzalatılmıştır. Çalışmaya 34 RAAS blokeri kullanmayan ve 19 RAAS blokeri kullanan 

toplam 53 hasta dahil edildi. Tüm hastaların başlangıçta apelin düzeyleri ölçüldü ve 2D 

transtorasik ekokardiyografi ile sol ventrikül fonksiyonları ve SA strainleri (Şekil 1)  ölçüldü. 3 

ay sonra kontrol ekokardiyografi yapıldı ve apelin düzeyleri için örnek kan alındı.     Apelin 

ölçümü için antekubital venden yaklaşık 15 cc kan örnekleri alındı. Kan örnekleri santrifüj 

edilerek serumları ayrıldı. Serumlar ölçüm zamanına kadar     -80°c derecede saklandı. Serum 

apelin 12 düzeyleri ELİSA yöntemiyle (Apelin 12 human) üretici firmanın önerilerine göre 

ölçüldü. Değişkenler arasında ilişkiyi değerlendirilmesi için Spearman korelasyon testi 

kullanıldı.          Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi.  

Sonuçlar: Çalışmaya toplam 53 hasta alındı. RAAS blokajının E dalga hızında anlamlı artışa                

(p=0.041),  A dalga hızında anlamlı azalmaya (p=0.030), E/A oranında anlamlı artmaya 

(p=0.007) neden olduğu tespit ettik. Sol atriyal global strain değerleri arasında istatiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p=0.980) (Tablo 1).  Grup 1 hastalarında apelin değerlerinde tedavi sonrası 

istatiksel olarak anlamlı fark izlenmedi (p=0.692). Grup 2 hastalarında apelin değerlerinde 

takiplerde istatiksel olarak anlamlı fark izlendi (p=0.003) (Tablo 2). 

Tartışma: KY prevalansı artan, hastanede yatış ve yüksek ölüm oranlarına sahip çeşitli 

hemodinamik, nörohormonal ve inflamatuar süreçleri içeren kompleks bir klinik sendromdur. 

KY hastalarında RAAS aktivasyonu hastalığın patofizyolojik progresyonunda önemli bir rol 

oynar.  RAAS blokajı ile sağlanan bu olumlu katkı RAAS blokerlerinin SV relaksasyonu 

üzerine olan olumlu etkileri nedeniyle oluyor olabilir. Sistolik ve diyastolik kalp yetersizliği 

hastalarında yapılan bir çalışmada SA boyutlarda artış olduğu ve bunun kalp yetersizliği 

gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (5).  Bizim çalışmamızda KEF-KY hastalarında global 

SA strain değerlerinde tedavi ile anlamlı bir değişiklik izlenmedi. Apelin vücudun çeşitli 

bölümlerinde sentezlenen adiposit dokunun yeni bir üyesidir. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 

apelinin kan basıncının düzenlenmesinde, kardiyak kontraktilitede, sıvı dengesinde, ön hipofiz 

fonksiyonlarında, anjiyogenesiste ve apoptozisin inhibisyonunda rol oynadığı gösterilmiştir (6). 

RAAS blokeri ile tedavi sonrası apelin seviyeleri önceden RAAS blokeri kullanan hastalar ile 

karşılaştırıldığında, önceden RAAS blokeri kullananların lehine olan anlamlı bir yükseklik söz 

konusudur. Bu anlamlı artışın varlığı daha uzun süreli RAAS blokajının apelin seviyelerini 

artırdığını düşündürmektedir. 

Sonuç: KEF-KY hastalarında RAAS blokajı ile kısa süreli tedavi SA global strain ölçümleri ve 

serum apelin seviyeleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmazken; kronik dönemde apelin 

seviyelerinde anlamlı artışlar izlenmektedir.  
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Şekil 2. Sol Atriyal Strain Hesaplanması 

 

Tablo 3. Çalışmaya alınan hastaların özellikleri ve ekokardiyografik ölçümleri 

 Grup 1 

(34) 

Grup 2 

(19) 

P 

 

Yaş 61.68±9 63.11±6.8 0.553 

DM % 38.2 21.1 0.106 

HL% 26.5 52.6 0.057 

 Grup 1 Grup 1 ( 3. Ay kontrol)  

E(m/sn) 0.602±0.123 0.662±0.166 0.041 

A(m/sn) 0.819±0.193 0.766±0.179 0.030 

E/A 0.756±0.169 0.888±0.279 0.007 

SA global strain 17,23±5,59 17,29±7,14 0.980 

Kısaltmalar : DM: Diyabet, HL: Hiperlipidemi, E: Mitral içe akım erken diyastolik pik velositesi, A: 

mitral içe akım geç diyastolik pikvelositesi, SA: Sol atriyal 

Tablo 2. Apelin değerleri 

Apelin(pg/ml) Tedavi Başlangıç 3. Ay Kontrol P 

 

Grup 1 590±62 491±19 0.692 

Grup 2 491±19 1074±163 0.003 
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Özet: Prostat bezi; tubuloalveoler yapıda olup tek katlı prizmatik epitellerden 

oluşan bez, kendine has bir kokusu bulunan ve alkali özellik gösteren özel bir salgı 

üretir. Prostat bezi salgısı; Klor (Cl), Kalsiyum (Ca), Sodyum (Na), ve Magnezyum 

(Mg) iyonları yönünden zengindir. Bu salgı spermatazoonların motilite ve fertilite 

yeteneğini artırır. Prostat bezinin hiperplaziye uğraması, programlanmış hücre 

ölümü (apoptozis) ve hücre proliferasyonu arasındaki dengeye bağlıdır. Bu iki 

durumu düzenleyen moleküler mekanizmaların bozulması BPH olarak adlandırılan 

anormal büyümelere yol açmaktadır. BPH etyopatogenezinde rol alan faktörler 

Androjenler,Androjen Reseptörü, Dihidrotestosteron ve 5α-Redüktaz, Östrojenler, 

Apoptozisin Regülasyonu, Stromal-Epitelyal Etkileşim, Büyüme Faktörleri olarak 

sıralanabilir. Prostat bezindeki bu büyüme Alt Üriner Sistem Semptomları (AÜSS) 

ile birlikte seyretmektedir. AÜSS; Depolama Semptomları, İşeme Semptomları ve 

İşeme Sonrası olarak 3 başlık altında farklı semptomlar göstermektedir. AÜSS 

köpeklerde 6-10 yaşları arasında BPH’ne bağlı olarak gözlenmektedir. Vaka; Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesine, AÜSS ile karşılaşılan 2 yaşlı 

Alman Kurdunda tespit edilmiştir Kliniğe kesik kesik ve sancılı işeme 

semptomlarıyla gelen Alman Kurdunun muayenesi yapılmış, rectal palpasyonda 

prostatın büyüdüğü tespit edilmiştir ve bu USG ile teyit edilmiştir. Tedavi amacı ile 

subtotal prostetoktemi yapılmıştır. Ayrıca hasta kastre edilerek tedavi 

desteklenmiştir. Postoperatif olarak Amoksisilin ve C vitamini verilmiştir. 

Operasyon sonrası alınan dokular patoloji laboratuvarına gönderilmiş ve patoloji 

raporu doğrultusuna BPH olduğu kesinleşmiştir. Erken yaşlı bir köpekte bu 

durumun gözlenmesi konuya dikkat çekmiştir.  

BPH sağaltımında; operatif yöntemler veya medikal tedaviler (östrojen 

tedavisi, 5-alfa redüktaz enzim inhibitörü, fitoterapi, alfa bloker, antimuskarinik, 

desmopressin, fosfodiesteraz-5 veya bunların koombinasyonları) tercih 

edilebilmektedir.  
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Abstract: Prostate gland; The gland is tubuloalveolar and consists of single-layer 

prismatic epithelium, producing a special secretion with a unique odor and 

showing alkaline properties. Prostate gland secretion; It is rich in chlorine (Cl), 

Calcium (Ca), Sodium (Na), and Magnesium (Mg) ions. This secretion increases 

the motility and fertility ability of spermatozoa. Hyperplasia of the prostate gland 

depends on the balance between programmed cell death (apoptosis) and cell 

proliferation. Disruption of the molecular mechanisms regulating these two 

conditions leads to abnormal growths called BPH. Factors involved in the 

etiopathogenesis of BPH can be listed as Androgens, Androgen Receptor, 

Dihydrotestosterone and 5α-Reductase, Estrogens, Regulation of Apoptosis, 

Stromal-Epithelial Interaction, Growth Factors. This enlargement in the prostate 

gland is accompanied by Lower Urinary System Symptoms (LUTS). LUTS; It 

shows different symptoms under 3 headings as Storage Symptoms, Urination 

Symptoms and Post-voiding. LUTS is observed in dogs between the ages of 6-10 

due to BPH. Case; It was identified in Van Yuzuncu Yıl University, Faculty of 

Veterinary Medicine, in 2 elderly German Shepherd Dog, who had LUTS The 

German Shepherd Dog, who came to the clinic with intermittent and painful 

urination symptoms, was examined. Prostate enlargement was detected on rectal 

palpation and this was confirmed by USG. Subtotal prosthetic was performed for 

treatment. In addition, the treatment was supported by castration of the patient. 

Amoxicillin and vitamin C were administered postoperatively. The tissues taken 

after the operation were sent to the pathology laboratory and it was confirmed that 

they were BPH according to the pathology report. Observation of this situation in 

an early aged dog has drawn attention to the issue. 

In BPH treatment; operative methods or medical treatments (estrogen 

therapy, 5-alpha reductase enzyme inhibitor, phytotherapy, alpha blocker, 

antimuscarinic, desmopressin, phosphodiesterase-5 or their combinations) may be 

preferred. 
 

Key Words: Dog, Prostate, BPH. 
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Abstract:  

Bupivacaine hydrochloride (BPX) is a pharmacologic agent used in the treatment 

of strabismus. It is used for analgesia and akinesia in ophthalmology. It reduces 

action potential amplitude and disrupts impulse transmission. BPX can cause 

significant myotoxicity and neurotoxicity. It is estimated that local application of 

BPX results in destruction of muscle fiber sarcomeres. In this study, investigation 

the effects of varying concentrations of BPX on extraocular muscles at light and 

electron microscopic levels was aimed.  

10 New Zealand Albino rabbits were divided into 5 groups consisted of 2 rabbits. 

Control group was injected 0,3 ml saline solution, and experimental groups were 

injected 0,3 ml BPX at different concentrations (6%, 3%, 1,5%, 0,75%) into the 

extraocular muscles of rabbits. One rabbit in each group underwent evaluation at 

the first week and the other at the first month. At the end of the experiment, 

extraocular muscle tissues were obtained for light and electron microscopic 

examinations.  

While all experimental groups were structurally similar to control group in the 

first week, after one month, in 1,5%, 3% and 6% BPX administered experimental 

groups increased indentation and heterochromatin clumping in the nucleus, 

enlargement of endoplasmic reticulum cisternae, existence of abundant large 

mitochondria beneath the sarcolemma, vacuole formation in some areas in the 

cytoplasm of muscle fibers and congestion in the connective tissue were seen.   

As a result, it is concluded that BPX used for treatment may cause changes in the 

structure and functions of the extraocular muscles, depending on the dose and 

duration.    

 
 

Key words: bupivacaine, strabismus, transmission electron microscopy. 

 

 

 

 

 



 

271  
Proceedings Book  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Glioblastoma Hücre Hattında (U87) Cyclopamin ve Temozolomid 

Kombine Tedavisinin miR-20a Ekspresyonu Üzerine Etkileri  (Tuğçe 

Sapmaz, Leman Sencar, Sait Polat, Derviş Mansuri Yılmaz, Dilek Göktürk, Sema Polat, Gülfidan Coşkun, 

Dilek Şaker, Samet Kara, Alper Çelenk) 

 



 

International Conference on Research in Health Sciences (ICRHS 2020)  

 

272  
Proceedings Book  

 

 

 

 

Glioblastoma Hücre Hattında (U87) Cyclopamin ve Temozolomid 

Kombine Tedavisinin miR-20a Ekspresyonu Üzerine Etkileri 
 

Tuğçe Sapmaz
1
, Leman Sencar

1
, Sait Polat

1
, Derviş Mansuri Yılmaz

2
, Dilek Göktürk

3
, Sema Polat

4
, 

Gülfidan Coşkun
1
, Dilek Şaker

1
, Samet Kara

1
, Alper Çelenk

1
 

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Adana, E-mail:tugcesapmaz@gmail.com 
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana  

3Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik, Adana 
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Adana 

 

  
Özet: Merkezi sinir sisteminin en sık rastlanan primer beyin tümörü olan 

Glioblastoma (GBM), tüm gliomaların yaklaşık %45-50'sini oluşturmaktadır. 

Cerrahi rezeksiyon, radyasyon ve kemoterapi gibi modern teşhis ve tedavilere 

rağmen GBM hastalarının sağkalımı 12-15 ay ile sınırlıdır. Glioma oluşumu, 

hücresel neoplastik dönüşüm, apoptoza direnç, hücre döngüsünün kontrol kaybı, 

anjiyogenezis ve invaziv özelliklerin kazanımı gibi çok kompleks bir süreçtir. 

Literatürde, GBM patogenezini düzenleyen moleküler mekanizmaların ortaya 

konduğu çalışmalar günümüzde sınırlı sayıdadır. Son yıllarda miRNA'ların beyin 

tümörlerinin oluşumundaki işlevsel rolleri rapor edilmiştir. Hem onkojenik hem de 

tümör baskılayıcı özellik gösteren miRNA'ların, hücre göçü, sitoiskeletin yeniden 

düzenlenmesi, invazyon ve anjiyogenez ile ilgili hedef genleri etkilediği 

bildirilmiştir. Ayrıca kanser hücrelerinde oluşan ilaç direncinin birçok miRNA ile 

ilişkili olduğu keşfedilmiştir. Dolayısıyla miRNA’lar, ilaca dirençli kanserler için, 

çoklu onkojenleri veya sinyal yolaklarını eşzamanlı olarak inhibe etme potansiyeli 

oluşturmaktadırlar. miRNA'ların glioma oluşumu ve gelişimindeki bu farklı 

fonksiyonları ileri araştırmalarla açıklanarak GBM tedavisi ile ilgili moleküler 

yaklaşımlar geliştirilebilir. Yapılan çalışmalarda, miR-20a'nın çeşitli kanser 

hücrelerinin proliferasyon ve invazyonunda rol oynadığı belirtilmiştir. miR-20a, 

kromozom 13'ten kodlanan ve onkojenik ve tümör baskılayıcı rolleri olduğu 

bildirilen miR-17-92 ailesinin bir üyesidir. Sonic hedgehog sinyal yolağı, tümör 

hücrelerinin proliferasyonunda ve hayatta kalmasında rol oynayan ve çok sayıda 

farklı insan tümörlerinin gelişiminde etkili olan bir yolaktır. Etkin bir Shh 

antagonisti olan Cyclopaminin, klinik tedavisi sonrası kanser hastalarında 

tümörlerin regresyonuna neden olduğu gözlenmiştir. Glioblastoma tedavisinde 

kemoterapötik ilaçlardan alkilleyici ajanlar en çok kullanılanlardır. Alkilleyici bir 

ajan olan Temozolomid (TMZ), Faz II ve III gliomaların tedavisinde kullanılan 

DNA-metile edici bir ajandır. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

tarafından desteklenen (TSA-2018-11296) bu çalışmada, glioblastoma hücre 

hattında (U87) Cyclopamin ve temozolomid tedavisinin ayrı ayrı ve kombine 

olarak uygulanmasından sonra miR-20a ekspresyonun araştırılması ve bu 

miRNA’nın glioblastoma tedavisindeki etkinliğinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, glioblastoma hücre hattında (U87) temozolomid ve 

Cyclopamin tedavisinden sonra miR-20a ekspresyonları qRT-PCR yöntemi ile 

belirlenmiştir. Bütün bulgular değerlendirildiğinde temozolomid ve Cyclopamin 

kombine tedavisinden sonra azalan miR-20a ekspresyon seviyesi, miR-20a’nın 

glioblastoma farmakogenomiğinde yeni terapötik hedef veya biyobelirteç olarak 

kullanılabilirliğine ve gelecekteki tedavi yaklaşımlarına da ışık tutmaktadır. 
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