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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and 
solidify the session. 

 The Zoom application is free and no need to create an account. 
 The Zoom application can be used without registration. 
 The application works on tablets, phones and PCs. 
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session. 

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION 

 Make sure your computer has a microphone and is working. 
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 
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 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturu  
  
 Moderatör – -  

Dikkat Edilmesi Gerekenler-  

  
  
 

gönderilecektir. 
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Participant Countries: Turkey-94, Pakistan-10, India-23, Iran-1, Nigeria-7, 
China-2, Brazil-1, Malaysia-1, United States -1, Iraq-1, Portugal-1,  

Morocco-8, Azerbaijan-1, Ukraine-11, Romania-2, Belgium-1, Italy-1,  
Saudi Arabia-1, Egypt-1, Bulgaria-3, Algeria-3, Serbia-5, Albania-1, UK-1, 

Palestine-1, Canada-3, Moldova-2, Sri Lanka-1, Tunisia-1, 
Indonesia-1,Morocco-1 

 

 

  



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 0900-1130 

Session -1, Hall - 1 
 

Head of the Session: Nurcan VARDAR YEL  
Auutors University Title 
Y. Ben-Ali 

I. El Kadmiri 
Z. Rahou 

J. Barkani 
D. Bria 

Mohamed First University 
Mohamed First University 
Mohamed First University 
Mohamed First University 
Mohamed First University 

DEFECT MODES IN THE PHOTONIC 1D 
PERIODICAL SYSTEM STRUCTURE 

CONTAINING THE DEFECT 

João António Gomes DE Melo E 
Castro E Melo 

Maria Helena Monteiro 
 

University of Lisbon 
University of Lisbon 

THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IN 
HEALTH SYSTEMS 

P.H.Necefguliyeva Azerbaijan Medical University 
MODERN ASPECTS OF THE TREATMENT AND 
DIAQNOSIS OF POSTOPERATIVE ADHESIVE 

INTESTINAL OBSTRUCTION 
Eqbal Radwan 
Afnan Radwan 
Walaa Radwan 

Islamic University of Gaza 
Islamic University of Gaza 
Ummah Open University 

THE BENEFITS AND BURDENS OF FACE 
MASKS IN TRADITIONAL EDUCATION 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
Bryce A Baird 

Gregory A Broderick 
Mayo Clinic, Jacksonville 
Mayo Clinic, Jacksonville 

PATIENT PERCEPTION OF PENILE 
CURVATURE AND PEYRONIE’S DISEASE 

Keeley Anne Barnable 
Vett Lloyd 

Gurpreet Singh Ranger 

Mount Allison University 
Mount Allison University 
Mount Allison University 

THE IMPACT OF COMBINED DNA REPAIR AND 
ONCOGENE MUTATIONS IN COLORECTAL 

CANCER SURVIVAL 

Stetsyk Mariia 
Lirchuk Oleksandr 

Ukrainets Anna 
Nykytyuk Svitlana 

Horbachevsky Ternopil National 
Medical University 

Horbachevsky Ternopil National 
Medical University 

Horbachevsky Ternopil National 
Medical University 

Horbachevsky Ternopil National 
Medical University 

ACETONEMIC SYNDROME OR CYCLIC 
VOMITING SYNDROME 

Muhammad Naeem Faisal 
Aiza Kamal Khan 
Alishbah Roobi 
Noreen Aslam 

Momna Mehmood 

University of Agriculture Faisalabad 
University of Agriculture Faisalabad 
University of Agriculture Faisalabad 
University of Agriculture Faisalabad 
University of Agriculture Faisalabad 

EVALUTION OF ANTIBACTERIAL EFFICACY OF 
Cb6 (E)-1-(4-fluorophenyl)-3 -phenylprop-2-en-1-

one AGAINST ESCHERICHIA COLI 

Arpan K. Maiti 
Spoorthi B.C 
Sunil S. More 
Gautham S.A. 

Shashwati Ghosh 
Ishita Saha 

University of North Bengal 
Dayananda Sagar University 
Dayananda Sagar University 
Dayananda Sagar University 

University of North Bengal 
Medical College Kolkata 

EXOGENOUS VASOACTIVE INTESTINAL 
PEPTIDE MAINTAINS COLON MUCOSAL 

LINING IN EXPERIMENTAL MURINE MODEL 
AND REVERSES COLON MITOCHONDRIAL 

DYSFUNCTION BY SCAVENGING SUPEROXIDE 
AND HYDROXYL RADICALS: IMPLICATIONS IN 

ULCERATIVE COLITIS 

Ellen Mckay 
Jaskaranvir Singh Ranger 

Gurpreet Singh Ranger 

Mount Allison University 
Mount Allison University 
Mount Allison University 

AN AUDIT OF CARBON EMISSIONS 
GENERATED BY VIRTUAL AND IN-PERSON 

CLINIC APPOINTMENTS DURING THE COVID-
19 PANDEMIC 

 
 

  



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 0900-1130 

Session -1, Hall - 2 
 

Head of the Session:  
Auutors University Title 

Faruk Tonga Amasya University MULTI-LEVEL INVOLVEMENT BRUSELLA 
SPONDYLODISCITIS: A RARE CASE 

Furkan Ali Uygur 
  

Mus State Hospital 
 Atatürk University MIRIZZI SYNDROME 

Ercan Türkmen 
Ferah Taran 

 
University 

HYPERKALEMIA IN THE FIRST YEAR AFTER 
RENAL TRANSPLANTATION 

Ufuk Mercan Yücel University BUTANE BURNS 
Ufuk Mercan Yücel University EFFECTS OF BUTANE ON THE HEART 

 Bolu  

EVALUATION OF THE ANTIEPLEPTIC 
EFFECTIVENESS OF PLANTS USED IN FOLK 

MEDICINE: AN INVESTIGATION ON 
PENTYLENTETRAZOLE INDUCED 

EXPERIMENTAL EPILEPSY STUDIES 

Rebin Arsalan Hamad 
 Bestoon Shekhany 

Faruk Süzergöz 

Harran University 
Harran University 
Harran University 

ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SOME 
FLUORINATED HYDRAZINE-BASED SCHIFF 

BASES ON Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, and Escherichia coli 

 
Canan Yenitürk Baydar 

 

University 
 

University 

CERVICAL LORDOSIS IN ASYMPTOMATIC 
INDIVIDUALS; SYSTEMATIC REVIEW AND 

META-ANALYSIS 
 

 
Ali Ekemen 

Hakan Alpay Karasu 

Ankara Medipol University 
Ankara Medipol University 
Ankara Medipol University 
Ankara Medipol University 

MIDLINE PALATAL ABSCESS: A RARE CASE 

Yunus ESEN 
Hasan BÜYÜKASLAN 

 

Harran Üniversitesi 
Harran Üniversitesi 

 
 

  



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 0900-1130 

Session -1, Hall - 3 
 

Head of the Session: Burcu DULUKLU 
Auutors University Title 

 
Ender Berat Ellidokuz 

University 
 

DIETARY APPROACHES IN THE PREVENTION 
AND MANAGEMENT OF NON-ALCOHOLIC 

FATTY LIVER DISEASE 

Muharrem Said  
Hasan Akkaya 

 
 

EVALUATION OF MYOCARDIAL FUNCTIONS 
WITH STRAIN AND STRAIN RATES 

ECHOCARDIOGRAPHY MEASUREMENTS IN 
ATRIAL SEPTAL DEFECT PATIENTS WITH 

PERCUTANEOUS CLOSURE 
Tolga Çetin 

 
 

 
 
 

IMAGING NERVOUS SYSTEM ANATOMY USING 
MEDICAL IMAGING TECHNIQUES 

 
Burcu Talu 

University 
University 

CHANGES IN THE STIFFNESS OF THE 
TRAPEZIUS MUSCLE AND MULTIFIDUS 

MUSCLE DUE TO SMOKING 

 Gaziantep Islam Science and Technology 
University 

NURSING CARE OF A PATIENT DIAGNOSED 
WITH SVO ACCORDING TO GORDON'S MODEL 

OF FUNCTIONAL HEALTH PATTERNS: CASE 
REPORT 

Enes Uyar Aksaray University 

COMPARISON OF THE CENTRAL CORNEAL 
THICKNESS MEASUREMENTS 
THREE DIFFERENT DEVICES IN PATIENTS 

UNDERWENT PHACOEMULSIFICATION 
SURGERY 

Erdem Toktay Kafkas University 
PROTECTIVE EFFECT OF GANODERMA 

LUCIDUM EXTRACT IN CONTRAST MEDIUM 
INDUCED RENAL TOXICITY 

 
 

 

Gaziantep University 
Gaziantep University 
Gaziantep University 

EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON 
MODIFIABLE CARDIOVASCULAR RISK 

FACTORS 

Burcu Duluklu Hacettepe University 
QUALITY OF LIFE AND ITS ASSOCIATED 
VARIABLES OF OLDER PEOPLE WITH A 

PERMANENT OSTOMY 

 University 
BIOCHEMICAL PARAMETERS SUPPORTING 
COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IMAGES IN 

SUSPECTED COVID-19 CASES 
 

  



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 1200-1430 

Session -2, Hall – 1 
 

Head of the Session:   
Auutors University Title 

Nevin Tuzcu 
Gökhan Akcakavak 

Fatih Turker 
 Mehmet Kurul 

Selcuk University  
Yozgat Bozok University 
Türker Veterinary Clinic 

Kurul Laboratory 

DIAGNOSIS OF LEPTOSPIROSIS IN A SHEEP 
FLOCK USING MOLECULAR AND 

PATHOLOGICAL METHODS 

 
Saniye Bilici 

Gazi University 
Gazi University 

COLLAGEN AS A FUNCTIONAL FOOD 
COMPONENT: EXAMPLES FROM TURKEY 

 
 

Muhammet Can 

University 
University 
University 

MALPRACTICE CLAIM RESULTING IN DEATH 
IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: A CASE 

REPORT 
 

Melike Arslan 
 

 
Necati Balamtekin 

Gülhane Training and Research Hospital 
Gülhane Training and Research Hospital 
Gülhane Training and Research Hospital 
Gülhane Training and Research Hospital 
Gülhane Training and Research Hospital 

LE POLYP IN A PATIENT 
WITH RECTOSIGMOID INTUSSUSCEPTION 

Ferah  Çanakkale Onsekiz Mart University 
A SCREENING STUDY OF POTENTIAL PCSK9 

INHIBITORS FOR TREATING 
HYPERCHOLESTEROLEMIA 

Melek Hilal Kaplan 
 

 
 

THE EFFECT OF DIFFERENT LIGHT 
DISTANCES ON THE MICROHARDNESS OF 

COMPOSITES 
Ümit Inan 
 Jale Akgol 
 Ali Arslan 
  Sibel Inan 

ParkHayat Hospital 
AfyonKarahisar Health Sciences University  

ParkHayat Hospital 
AfyonKarahisar Health Sciences University 

INTRAOCULAR CAVEOLIN-1 LEVELS IN 
PATIENTS WITH RETINAL VASCULAR 

DISEASES 

 Istanbul Sabahattin Zaim University A GENETIC PERSPECTIVE ON AUTISM 
SPECTRUM DISORDER 

 
Abdullah Sarman 

 

 
 
 

GENERAL PRINCIPLES OF HOME PATIENT 
CARE 

 Ankara Medipol University 
COMBINED ORTHODONTIC-SURGICAL 

TREATMENT OF CLASS III DENTOFACIAL 
DEFORMITY: CASE SERIES 

 
Gonca Buran 

 
University 

DIGITAL CULTURE AND MOTHERNING IN THE 
DIGITAL AGE: DIGITAL PARENTING 

 
  



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 1200-1430 

Session -2, Hall – 2 
 

Head of the Session: Fikriye TUTER YILMAZ 
Auutors University Title 

 
Dilek Göktürk 

Adana Alparslan 
Technology University 

Technology University 

BIOACTIVE PROPERTIES OF MENTHA IN 
TREATMENT OF CANCER 

Rumeysa Olgun 
 
 

Amasya University 
Amasya University 
Amasya University 

CYTOTOXIC ACTIVITY OF GLYCYRRHIZIN, THE 
BIOACTIVE COMPONENT OF Glycyrrhiza glabra L. 

ON HUMAN HEPATOCELLULAR CARCINOMA 
CELLS (Hep-G2) 

 Hospital 
A CASE OF ADULT ONSET SANDHOFF DISEASE 
PRESENTING WITH CEREBELLAR PHENOTYPE 

Seval Kaya 
 

Hayat Ayaz 
Yusuf Nergiz 
Engin Deveci 

Dicle University 
Harran University 

Dicle University 
Dicle University 
Dicle University 

INVESTIGATION OF CD68 AND CASPASE-3 
EXPRESSION IN SPLEEN TISSUE OF DIABETIC 

RATS TREATED WITH BLACK SEED OIL: 
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY 

Emine Aslan Telci 
 

 

Pamukkale University 
Pamukkale University 
Pamukkale University 

COMPARISON OF CERVICAL RANGE OF 
MOTION, CERVICAL DEEP FLEXOR MUSCLE 

ENDURANCE AND BALANCE IN INDIVIDUALS 
WITH AND WITHOUT TEMPOROMANDIBULAR 

JOINT DYSFUNCTION 

 
Tolga Gediz 

Hospital 

Hospital 

A CASE OF TRIGEMINAL NEURALGIA 
SECONDARY TO CHIARI TYPE I MALFORMATION 

AND POSTERIOR FOSSA ARACHNOID CYST: 
RESOLUTION WITH DECOMPRESSIVE SURGERY 

 
 

Akdeniz University 
Pamukkale University 

ANALYSIS OF THE THEMES AND TENDENCIES 
OF ANESTHESIA RESEARCH WITH ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE: TOPIC MODELING EXAMPLE 

Merve Terzi 
Kübra Ergan 

Cüneyt Ulutin 

University 
University 
University 

EVALUATION OF NUTRITIONAL HABITS OF 
NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER  

DISEASE PATIENTS 

  
COMPARISON OF LIMBERG FLAP AND 

DUFUORMENTAL FLAP METHODS IN THE SURGICAL 
TREATMENT OF PILONIDAL SINUS 

Esra Olgun 
 

 

Amasya University 
Amasya University 
Amasya University 

THE EFFECT OF ABDOMINAL OBESITY ON BODY 
COMPOSITION IN HEALTHY WOMEN AGED 30-

45 

  



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 1200-1430 

Session -2, Hall - 3 
 

Head of the Session: Birsen AYDIN 
Auutors University Title 
Fateme Pol 

Mohammad Ali Salehinejad 
Hamzeh Baharlouei 
Michael A Nitsche 

Isfahan University of Medical Sciences 
Shahid Beheshti University 

Isfahan University of Medical Sciences 
Leibniz Research Centre for Working 

 

THE EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT 
CURRENT STIMULATION ON GAIT IN 

PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE: A 
SYSTEMATIC REVIEW 

Angelina Kirkova Medical University SUPPORT FOR ACADEMIC STAFF TO CONDUCT 
E-LEARNING IN PANDEMIC CONDITIONS 

Vinod Ipar 
Padma V. Devarajan 

Rekha S. Singhal 

Deemed University 
Deemed University 
Deemed University 

DELIVERY TO POSTERIOR SEGMENT OF THE 
EYE USING TOPICAL ATIS GEL OF 

TETRAHYDROCURCUMIN 

Felicia Andrei 
Anca Dragomirescu 

University of Medicine and Pharmacy 
University of Medicine and Pharmacy 

A QUALITATIVE ANALYSIS OF THE 
INTEGRATION OF THE PERSON WITH 

MULTIPLE SCLEROSIS IN THE COMMUNITY 
Esha S. Attar 

Padma V. Devarajan 
S Jayakumar 

Deepak Sharma 
Santosh Kumar Sandur 

Institute of Chemical Technology 
Institute of Chemical Technology 
Bhabha Atomic Research Centre 
Bhabha Atomic Research Centre 
Bhabha Atomic Research Centre 

ENHANCED IN VITRO EFFICACY OF 
MITOCURCUMIN LOADED SOLID LIPID 

NANOPARTICLES IN HUMAN LUNG CANCER 
CELL LINE 

Ibtissam Kahina Bedaida University of Batna 
BACTERICIDAL MECHANISM OF ACTION OF 

ETHANOLIC EXTRACT OF ALGERIAN 
PROPOLIS 

Hafsat Lawal Sabo 
 Musa Mustapha 
Ismail Abdullahi 

Hamisu Sule 

Ahmadu Bello University 
Ahmadu Bello University 
Ahmadu Bello University 
Ahmadu Bello University 

SOMATOTYPE IN TYPE 2 DIABETES: A 
PROMISING PROXY DIRECTION FOR 

PREVENTIVE STRATEGIES 

Pooja A. Todke 
Padma V. Devarajan 

Institute of Chemical Technology 
Institute of Chemical Technology 

THERMODYNAMIC PREDICTION OF 
EXCIPIENTS FOR SAFER AMPHOTERICIN B 

NANOFORMULATIONS 
Alami M 

Boulbaroud S 
Benchagra L 

Khalil A 
Fulop T 

Berrougui H 

University Sultan Moulay Slimane 
 University Sultan Moulay Slimane 
 University Sultan Moulay Slimane 

University of Sherbrooke 
University of Sherbrooke 
University of Sherbrooke 

POMEGRANATE (PUNICA GRANATUM L.) AND 
NEUROINFLAMMATION INVOLVED IN 

NEURODEGENERATIVE DISEASES 

Satheesh M 
Ramya M 

Siddharth R G 
R.Harikumar 

Bannari Amman Institute of Technology 
Bannari Amman Institute of Technology 
Bannari Amman Institute of Technology 
Bannari Amman Institute of Technology 

WIRELESS PATIENT HEALTH MONITORING 
SYSTEM 

P. Nitharjan 
V. Kumaradeepan 

University of Jaffna 
University of Jaffna 

AN ANALYSIS ON CONSUMERS’ 
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND 

BUYING BEHAVIOUR FACTORS TOWARDS LIFE 
AND HEALTH INSURANCE POLICIES IN 

BATTICALOA 

  



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 1500-1730 

Session -3, Hall - 1 
 

Head of the Session: Srdjan Nikolovski 
Auutors University Title 

Srdjan Nikolovski University of Belgrade School of Medicine 

PHARMACOTHERAPEUTIC 
IMMUNOMODULATION TARGETS OF 

ISCHEMIA-REPERFUSION KIDNEY INJURY - 
WHERE ARE WE NOW? 

Srdjan Nikolovski University of Belgrade School of Medicine PANDEMIC, ECOLOGY, AND HUMAN RIGHTS 
- A BERMUDA TRIANGLE OF COVID-19 

Srdjan Nikolovski University of Belgrade School of Medicine 

OMICRON SARS-COV-2 VARIANT - 
TRANSMISSIBILITY, VIRULENCE, ILLNESS 

SEVERITY, PREVENTION, AND VACCINE 
EFFICACY COMPARED TO PREVIOUS AND 

FUTURE VARIANTS 

Srdjan Nikolovski University of Belgrade School of Medicine 

FACTORS INFLUENCING THE OVERALL 
SURVIVAL OF PATIENTS WITH CHRONIC 

KIDNEY DISEASE IN CHILDHOOD AND 
ADOLESCENT AGE 

Renata Melo e Silva de Oliveira 
Jonathas Sampaio dos Santos 

State University of Pará 
State University of Pará 

THE ASSESSMENT OF THE CAPACITY TO 
FACE PANDEMIC CRISIS IN BRAZILIAN 
FEDERATION: A STUDY OF THE PUBLIC 
HEALTH SYSTEM BASED ON ANALYTIC 

HIERARCHY PROCESS (AHP) 
Hanane Chemlal 
Sihem Bensalem 

Mokran Iguer-Ouada 
Lamine  Bournine 

University of Bouira 
University of Bejaia 
University of Bejaia 
University of Bejaia 

GLYCATED HEMOGLOBIN AFFECTS 
PROGRESSIVE MOTILITY BY THE 

EXACERBATION OF OXIDATIVE STRESS ON 
HUMAN SPERMATOZOA 

Sugandh Singh 
Parneeta Chaudhary 

Chandan Kumar 
 Prakash Chand Sharma 

Guru Gobind Singh Indraprastha University 
Guru Gobind Singh Indraprastha University 
Guru Gobind Singh Indraprastha University 
Guru Gobind Singh Indraprastha University 

GAS CHROMATOGRAPHY-MASS 
SPECTROMETRY (GC-MS)-BASED 

COMPARATIVE METABOLOME PROFILING IN 
MALE AND FEMALE PLANTS OF TWO 

SPECIES OF SEABUCKTHORN (HIPPOPHAE 
RHAMNOIDES AND HIPPOPHAE 
SALICIFOLIA) FROM DIFFERENT 

GEOGRAPHICAL REGIONS OF INDIAN 
HIMALAYAS 

Musiienko V 
Marushchak M 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

PREDICTION FACTORS FOR THE RISK OF 
HYPOTHYROIDISM DEVELOPMENT IN TYPE 2 

DIABETIC PATIENTS 

Chitrakshi Consul 
Himanshu Kapoor 

Jamia Millia Islamia 
HIMT college of Pharmacy 

THERAPEUTIC IMPLICATIONS AND 
ASSOCIATED MEDICATION OF DIARRHEA. 

Buchko P. 
Lisnianska N 

Habor H. 

Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

Bukovinian State Medical University 
Horbachevsky Ternopil National Medical 

University 

PEQULIARITIES OF PROTEINS OXIDATION IN 
THE COMBINED ACTION OF FOOD 

ADDITIVES 

  



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 1500-1730

Session -3, Hall - 2 

Head of the Session: Sagaya Aurelia 
Auutors University Title 

Marushchak M. 
 Hevko U. 

Kopanytsia O 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

Rivne Medical Academy 

COMPLETE BLOOD COUNT CHANGES 
IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND 

COMORBIDITIES 

Gentian Vyshka 
Elmas Shaqiri  

Tedi Mana 

University of Medicine in Tirana 
University of Medicine in Tirana 

University Hospital Center “Mother Theresa” 

SATANIC AND RITUALISTIC DEATHS, A 
PSYCHOLOGICAL INSIGHT 

Marushchak M 
Maksiv K. 
Vivsiana I. 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

DIFFERENT TYPES OF GLUCOSE-
LOWERING THERAPIES IN COMORBID 

TYPE 2 DIABETIC PATIENTS 

 
Abdellah Gantare 

Hassan First University of Settat 
Hassan First University of Settat 

THE DEVELOPMENT OF A 
PERFECTIBLE COACHING MODEL TO 

ALLEVIATE THE PROBLEMS 
INHERENT TO THE ISSUE OF 

OCCUPATIONAL HEALTH AMONG 
NURSES 

Ashutosh Roy 
Debmalya Das 
Harshit Sengar 
Sandrine P Joy 
Sagaya Aurelia 

CHRIST University 
CHRIST University 
CHRIST University 
CHRIST University 
CHRIST University 

HALL OF EXAMS: AN ONLINE 
EXAMINATION PLATFORM 

Kingsley Uchenna Ozioko University of Nigeria 

PROTECTIVE ROLE OF PHYLLANTHUS 
AMARUS LEAF EXTRACT AGAINST 
MALARIA INDUCED PACKED CELL 

VOLUME, BODY WEIGHT AND RECTAL 
TEMPERATURE REDUCTION IN MICE 

MODEL 

Novak-Mazepa K. 
Batiukh O 
Mazur L. 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS IN 
PATIENTS WITH HYPERTENSION AND 

COMORBIDITIES 

Tsipkalo A. 
Marushchak M. 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

DIAGNOSTICS OF SHIFT WORK 
DISORDERS IN NURSES 

Duzhych N. 
Marushchak M 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

INFLUENCE OF EDUCATIONAL AND 
PRACTICAL TRAINING ON THE LEVEL 

OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF 
MASTERS IN NURSING 

 
 

  

Atatürk University  
Atatürk University  

 Çanakkale Onsekiz Mart University 

ASSESSMENT OF THE POTENTIAL 
EFFECTS OF EXERCISE ON MALE 

INFERTILITY 

 
Müge Şentürk 

 

Atatürk University 
Atatürk University  

Çanakkale Onsekiz Mart University 

EVALUATION OF THE IMPORTANCE 
AND EFFECTS OF STEM CELLS IN 

DENTAL PULP 



DDate: 24.12.2021 
Ankara Local Time: 1500-1730

Session -3, Hall - 3 

Head of the Session: Aliye BULUT 
Auutors University Title 

 
 

Sakarya University 
Sakarya University BIOACTIVE CONTENT OF BREAST MILK 

Havva Aybek 
Nazl  P nar Arslan 

 

Bingol University 
Bingol University 
Bingol University 

THERAPEUTIC RECOMBINANT 
PROTEINS 

 University 

COMPARISON OF SCREW DESIGNS SENT 
TO THE FEMORAL NECK IN THE 

DETECTION OF STABILE 
INTERTROCANTERIC FEMURAL 

FRACTURES BY PROXIMAL FEMORAL 
NAILING 

Priya Sharma 
Mr Oday Al-Dadah 

South Tyneside Hospital 
 Translational and Clinical Research Institute 

CLINICAL EFFICACY OF 
BISPHOSPHONATES AND MONOCLONAL 

ANTIBODIES ON BONE MINERAL 
DENSITY FOLLOWING FRACTURES 

Yulei Liang 
Shiling Lv 
Ruida Li 

Zemin Zhang 
Dongyun Sun 
Chaoyi Fang 

Hebei University of Chinese Medicine 
Hebei University of Chinese Medicine 
Hebei University of Chinese Medicine 
Hebei University of Chinese Medicine 
Hebei University of Chinese Medicine 
Hebei University of Chinese Medicine 

BASED ON THE MITOCHONDRIAL 
FUNCTION OF SKELETAL MUSCLES, 

THE MECHANISM OF MOXIBUSTION TO 
ALLEVIATE EXERCISE FATIGUE IS 

DISCUSSED 

Parneeta 
P.C. Sharma

Guru Gobind Singh Indraprastha University 
Guru Gobind Singh Indraprastha University 

ANALYSIS OF MOLECULAR DIVERSITY 
AND POPULATION STRUCTURE IN 

SEABUCKTHORN (HIPPOPHAE 
SALICIFOLIA) FROM THE INDIAN 

HIMALAYAN REGIONS 

Na Wang 
Mei Xie 

Dongyang Wang 

Changzhou University 
Changzhou University 
Changzhou University 

PREVALENCE AND FACTORS 
ASSOCIATED WITH ANXIETY AMONG 
EMPTY-NEST ELDERLY IN CHINA: A 
SYSTEMATIC REVIEW AND META-

ANALYSIS 

Ferhat Geneci Ankara  EXAMINATION OF MEATUS ACUSTICUS 
INTERNUS: A MICRO CT STUDY 

 
Feyza Ertosun 

Tülin Atan 

University 
University 
University 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF 
CORE EXERCISES ON CORE STRENGTH 

AND STATIC BALANCE IN JUDOKAS 
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Amasya University 
Düzce University COVID-19 AND CANCER SCREENING 

Melek Ayan  SELECTION OF SUITABLE DIAGNOSTIC 
TESTS IN THE COVID-19 PANDEMIC 

 
Hakim Çelik 

 

Harran University 
Harran University 
Harran University 

LONG-TERM INVESTIGATION of THE 
THIOLE-DISULFITE HOMEOSTASIS 

AFTER COVID-19 INFECTION 

 
Aliye Bulut 

University 
Gaziantep Islam Science and Technology University 

THE EVALUATION OF RISK FACTORS 
RELATED TO COVID-19 DISEASE IN112 

EMERGENCY HEALTH SERVICES 
PERSONNEL 

 Jalpa Suthar Charotar University of Science and Technology 
A COMPARISON OF EFFICACY OF TWO 
BRANDS OF ENOXAPARIN IN COVID-19 

PATIENTS: A PILOT STUDY 

Stanovych Olha Ternopil National Medical University 
CLINICAL CASE OF POST-COVID 
SYNDROME IN A CHILD WITH 

LYMPHADENOPATHY 
 

 
 

University 
University 
University 

MORPHOMETRIC AND CLINICAL 
EVALUATION OF THE SCAPULA 

Songül Kaynak 
Birsen Altay 

University 
 

NURSES' PERCEPTIONS REGARDING 
SPIRITUALITY AND SPIRITUAL CARE 

DURING THE COVID 19 PANDEMIC 
PROCESS 

Jyoti Ratan Ghosh Visva-Bharati University IMPACT OF COVID-19 ON CHILDREN: AN 
INDIAN PERSPECTIVE 

 
 

 
 

LYMPHOCYTE/NEUTROPHIL, 
PLATELET/LYMPHOCYTE RATIOS IN 

ALZEHIMER PATIENTS; THE 
RELATIONSHIP BETWEEN AVERAGE 

THROMBOCYTE VOLUME AND 
MINIMENTAL TEST 
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Auutors University Title 

 
Abdullah Sarman 

 

University 
University 
University 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN STUDENTS COVID-19 
PERCEPTION OF CONTROL AND 

HEALTH LITERACY LEVELS 

 
Emine Aslan Telci 

 

Pamukkale University 
Pamukkale University 
Pamukkale University 

EXAMINING THE FACTORS ASSOCIATED 
WITH FEAR OF COVID-19 IN 

UNIVERSITY STUDENTS-A PILOT STUDY 

 
Birsen Altay 

 
Hitit University 

DEVELOPMENTAL AND SITUATIONAL 
CRISES IN THE INDIVIDUAL, FAMILY 

AND SOCIETY AND CRISIS 
MANAGEMENT IN THE COVID-19 

PANDEMIC 

 
 

 
 

EMPLOYEE SAFETY AND COVID-19 IN 
PRE-HOSPITAL EMERGENCY 

HEALTHCARE 
Bouharati Khaoula 
Bouharati Imene 
Guenifi Wahiba 

Laouamri Slimane 

UFAS Setif1 University 
UFAS Setif1 University 
UFAS Setif1 University 
UFAS Setif1 University 

FUZZY ANALYSIS OF VACCINE EFFICACY 
AGAINST COVID-19 

Bhavna Gupta 
Vandana Singh  

Nidhi Gupta 

All India Institute Of Medical Sciences 
 

All India Institute Of Medical Sciences 

PERCEPTION OF ANAESTHESIOLOGY 
RESIDENTS ABOUT THE 

EFFECTIVENESS OF ONLINE LEARNING: 
AN EXPLORATORY OBSERVATIONAL 

STUDY 

Ziad Shakeeb Al Sarraf 
Khalid Alias Hammo 

University of Mosul 
University of Mosul 

DESIGN, ANALYSIS AND FABRICATION 
OF ULTRASONIC POWER HORNS USED 

TO PRODUCE MEDICAL (SURGICAL) 
FACE MASK AND THEIR SUPPLEMENTS 

 
Ümit Arslan 

Nurperihan Tosun 

 
Ministry of Health 

Sivas Cumhuriyet University 

MEDICAL AND HAZARDOUS WASTES IN 
COVID-19 PERIOD: TOKAT PROVINCE 

EXAMPLE 

Portnoi Elena 
Brinza Dumitru 
Foca Ecaterina 

Valentina Stratan 
 Fulga Veaceslav 

Public medical sanitary institution Institute of 
Oncology 

Public medical sanitary institution Institute of 
Oncology 

Nicolae Testemitanu State University of Medicine 
and Pharmacy 

Public medical sanitary institution Institute of 
Oncology 

Nicolae Testemitanu State University of Medicine 
and Pharmacy 

ESTROGEN EXPRESSION IN RELATION 
TO GLUCOSE LEVEL IN CASE OF BREAST 
CANCER ASSOCIATED WITH DIABETES 

TYPE 2 

Brinza Dumitru 
Portnoi Elena 
David Valeriu 

Valentina Stratan 
 Fulga Veaceslav 

Public medical sanitary institution Institute of 
Oncology 

Public medical sanitary institution Institute of 
Oncology 

Nicolae Testemitanu State University of Medicine 
and Pharmacy 

Public medical sanitary institution Institute of 
Oncology 

Nicolae Testemitanu State University of Medicine 
and Pharmacy 

CORELATION BETWEEN ESTROGEN 
EXPRESSION AND TUMOR GRADE 

DIFFERENTIATION IN BREAST 
CARCINOMA 
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Veysel Eratilla Batman University 
ORAL REHABILITATION WITH A 

MULTIDISCIPLINARY APPROACH: CASE 
REPORT 

 Dicle University 

ALTERNATIVE TREATMENT METHOD IN 
TEETH WITH PERIAPICAL 

RADIOLUSENSIS: A CASE FOLLOW-UP 
OF 11 YEARS 

 Batman University PLEOMORPHIC ADENOMA OF MINOR 
SALIVARY GLAND 

Rodolfo Reda 
Alessio Zanza 

Maurilio D’Angelo 
Dario Di Nardo 
 Luca Testarelli 

Sapienza University of Rome 
Sapienza University of Rome 
Sapienza University of Rome 
Sapienza University of Rome 
Sapienza University of Rome 

ULTRASOUND IMAGING IN DENTISTRY: 
A LITERATURE OVERVIEW 

Buket Güngör 
 Sezen Koparan 

 
Ebru Büyükkaraman 

Antalya Provincial Health Department 
Antalya Provincial Health Department 
Antalya Provincial Health Department 
Antalya Provincial Health Department 

" 
ASSESSMENT OF DENTISTS’ 

KNOWLEDGE AND ATTITUDE 
REGARDING RATIONAL USE OF 

 

 
 

 
Serhat Cem Demircan 

Selçuk University 
Selçuk University 
Selçuk University 
Selçuk University 

MANDIBULAR OSTEONECROSIS DUE TO 
IV BISPHOSPHONATE USE A CASE 

REPORT 

Anna Nenova – Nogalcheva 
Desislava Konstantinova 

MU-Varna 
MU-Varna 

CARDIOVASCULAR DISEASES AND ORAL 
HEALTH 

Desislava Konstantinova 
Anna Nenova – Nogalcheva 

MU-Varna 
MU-Varna 

FULL DENTAL REHABILITATION OF 
THE MASTICATORY APPARATUS – CASE 

REPORT 
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Auutors University Title 

Laipubam Fabina Sharma Ramaiah University of Applied Sciences “CONCRETIO ANALYSIS TO COGNOSCO 
LACUNA IN SIALADENITIS” 

Haripriya P Ramaiah University of Applied Sciences 
PHOTODYNAMIC THERAPY- A RELIABLE 

REMEDY FOR REFRACTORY ORAL 
LICHEN PLANUS 

Pooja Rathore Ramaiah University of Applied Sciences REVELATION OF RADIOGRAPHIC 
TEXTURE 

Ritu Sen Ramaiah University of Applied Sciences PATTERN ANALYSIS: UNRAVELLING 
THE EXISTING FORMAS 

Khudan R. 
Krynytska I 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

I. Horbachevsky Ternopil National Medical 
University 

" 
THE INFLUENCE OF CHRONIC 

HYPERHOMOCYSTEINEMIA ON 
PERIPHERAL BLOOD NEUTROPHILS IN 

CASE OF LIPOPOLYSACCHARIDE-
INDUCED PERIODONTITIS  

Ruchika Choudhary NIMS Dental College and Hospital 
HELIOTHERAPHY IN MUCOSAL LESION 
– A STUDY WITH 12 MONTH FOLLOW-

UP 

Alexander Plakida 
Olga Yuschkovska 

Odessa National Medical University 
Odessa National Medical University 

FUNCTIONAL FOOD IN COMPLEX 
REHABILITATION OF CORONARY 

HEARTS DISEASE PATIENTS 

Srdjan Nikolovski  
Dusan Paripovic 

Amira Peco-Antic 

University of Belgrade School of Medicine 
University of Belgrade School of Medicine 
University of Belgrade School of Medicine 

FACTORS INFLUENCING THE OVERALL 
SURVIVAL OF PATIENTS WITH 
CHRONIC KIDNEY DISEASE IN 

CHILDHOOD AND ADOLESCENT AGE 
Swati Kolhe 

Pradeep Vaideeswar 
Seth G.S. Medical college  
Seth G.S. Medical college 

SEPTIC PULMONARY EMBOLISM- AN 
UNDER-RECOGNIZED ENTITY 

Altaf H Malik Goverment Dental College 

INTERNAL DERANGEMENT OF THE 
TEMPOROMANDIBULAR JOINT: THE 

ROLE OF MINIMALLY INVASIVE 
PROCEDURES 
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Engin  

Burcu Talu 

Provincial Directorate of Youth and Sports 
University 

 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN DEPRESSION AND PHYSICAL 

ACTIVITY LEVEL IN PARKINSON'S 
DISEASE 

 
  

Hassan First University of Settat 
Hassan First University of Settat 

MESO GOVERNANCE A DETERMINANT 
FOR HOSPITAL PERFORMANCE 

Meryem Hamdoune 
Abdellah Gantare 

Hassan First University of Settat 
 Hassan First University of Settat 

THE NURSE’S ROLE IN PROVIDING 
PALLIATIVE CARE: WHAT SKILLS ARE 

NEEDED? 

 
 

 

Gaziantep Islam Science and Technology 
University 

 
 

FACILITATORS AND BARRIERS OF 
PATIENTS' ADOPTION OF TELEHEALTH 

INTERVENTIONS: A SYSTEMATIC 
REVIEW 

 
 

 Hülya Ellidokuz 

University 
 
 

COVID-19 INFECTION RESULTS IN CANCER 

Ogunlesi Oluwagbenga Olaoluwa 
Tiyati Humwapwa Mujong 
Aderemi Timothy Adeleye 

Ogunlesi Opeyemi Elizabeth 
Oyeleke Peter Olaoye 

Akinfoyeku Aanuoluwapo 
Feyisayo 

Igwe Chigbo Okereke 

Landmark University 
Claude Bernard Lyon 1 University 

Chinese Academy Of Sciences 
Federal College Of Agriculture  

Federal College Of Animal Health And Production 
Federal College Of Animal Health And Production 

Technology 
Federal College Of Animal Health And Production 

EFFICIENT UTILIZATION OF ECO-
FRIENDLY BIOCHAR-DERIVED 
MATERIALS FOR SUSTAINABLE 

ENVIRONMENTAL REMEDIATION 

Ogunlesi Oluwagbenga Olaoluwa 
Aderemi Timothy Adeleye 

Ogunlesi Opeyemi Elizabeth 
Oyeleke Peter Olaoye 

Akinfoyeku Aanuoluwapo 
Feyisayo 

Adegbile Adekunle Aliu 

Landmark University 
Chinese Academy Of Sciences 

Federal College Of Agriculture  
Federal College Of Animal Health And Production 
Federal College Of Animal Health And Production 

Technology 
Federal College Of Animal Health And Production 

Technology 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 
OF TITANATE NANOTUBES FOR 
ANTIMICROBIAL APPLICATIONS 

Felicia Andrei 
Anca Dragomirescu 

University of Medicine and Pharmacy 
University of Medicine and Pharmacy 

THE PHARMACEUTICAL ORGANIC 
COSMETICS MARKET OF ROMANIA IN 

THE EUROPEAN CONTEXT 

Manuel Thomas 
Nisha P. 

Cochin University 
 

ROLE OF CLIMATE CHANGE IN 
EMERGENCE AND RE-EMERGENCE OF 

DISEASES 
 

Gantare Abdellah 
 

Gourdin Maximilien 

Hassan First University of Settat 
Hassan First University of Settat 

Namur University 
Catholic University of Louvain 

THE IMPORTANCE OF SOFTSKILLS 
INCLUDING INTERPERSONAL SKILLS 

AND COMMUNICATION IN MIDWIFERY 
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Chaimae Moujahid 
 Hiba Houradi 
JACK Turman 

Loubna Amahdar 

Hassan First University of Settat 
Hassan First University of Settat 
Hassan First University of Settat 
Hassan First University of Settat 

FEMALE HEALTH WORKERS - COVID 19 

 
Kemal Macit Hisar 

Selçuk University 
Selçuk University 

SOCIAL INTELLIGENCE, 
COMMUNICATION SKILLS AND 

HAPPINESS LEVELS OF RESEARCH 
ASSISTANT PHYSICIAN IN A MEDICAL 

FACULTY 

 
Mohammed Jomaa Rasheed 

 

Harran University 
Harran University 
Harran University 

ISOLATION AND MOLECULAR 
IDENTIFICATION OF Listeria 

monocytogenes FROM LOCAL AND 
IMPORTED CHEESE IN DUHOK 

PROVINCE, IRAQ 

 
Mohammed Jomaa Rasheed 

 

Harran University 
Harran University 
Harran University 

ISOLATION AND MOLECULAR 
IDENTIFICATION OF Salmonella enteritis 

AND IMPORTED CHIKEN MEAT AND 
MEAT PRODUCTS IN DUHOK PROVINCE, 

IRAQ 

Sulman Basit Taibah University Madinah INNOVATIVE TRENDS IN HUMAN GENETIC 
RESEARCH 

Derya Atalay 
 

University 
Karabük University 

PRENATAL ATTACHMENT WITH 
DEPRESSION, AXIETY AND STRESS ON 

PREGNANTS 

 
Aliye Bulut 

Gaziantep Islam Science and Technology 
University 

Gaziantep Islam Science and Technology 
University 

PHYSICAL ACTIVITY PROFILES AND 
SEDENTARY BEHAVIORS OF THE 

UNIVERSITY STUDENTS 

 
Fatih Varol 

Selçuk University 
Selçuk University 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN HEALTHCARE 

PROFESSIONALS WORKATHOLIC, WORK 
STRESS, AND EMPLOYEE 

PERFORMANCE 

 Sinop University 
THE RELATIONSHIP BETWEEN 

ALEXITHYMIA LEVELS AND IDENTITY 
STYLES IN NURSING STUDENTS 

Kemal Macit Hisar Selçuk University CLIMATE CHANGE AND ECO-ANXIETY 

 
Saniye Bilici 

Gazi University 
 Gazi University 

INVESTIGATION OF COLLAGEN TYPES 
AND INGREDIENT INFORMATION IN 

COLLAGEN SUPPLEMENTS 
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Auutors University Title 

 
 

Ondokuz  
 

COPING WITH STRESS AND THE 
PROFESSIONAL SELF-ESTEEM OF FIRST 

AND EMERGENCY AID PROGRAM 
STUDENTS 

Nadide Sevil Tülüce 
Onur Çetin 

Kayseri University 
Kayseri University 

A COMPARISON OF HEALTH 
INDICATORS WITH TURKEY OF 

COUNTRIES APPLYING WELLNESS-
ORIENTED HEALTH SYSTEM 

 
 

 
 

OVERVIEW OF PROBIOTICS AVAILABLE 
IN PHARMACIES IN TURKEY 

NabilaMsatfa et Hilali Aberraouf Higher Institute of Health Sciences of Settat 
QUALITY APPROACH IN HOSPITALS: 

CURRENT STATUS, LIMITS AND 
PERSPECTIVES. THE CASE OF MOROCCO 

Amina Mumtaz PCSIR Laboratories Complex 

EVALUATION OF TRANSITION METAL 
COMPLEXES OF DRUG BASED SCHIFF 
LIGAND TOGETHER WITH IN VITRO 

BIOLOGICAL STUDIES 

Vinitha Rani 
Jayachandran Venkatesan 

Ashwini Prabhu 

Yenepoya Research Centre 
Yenepoya Research Centre 
Yenepoya Research Centre 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION 
OF CARMUSTINE LOADED LIPOSOMES 
AS NOVEL DRUG DELIVERY SYSTEMS 

FOR TARGETING GLIOMA 

Widad Azzouzi 
Abdellah Gantare 

University Hassan First. Settat 
University Hassan First. Settat 

TEACHING AND EVALUATING NON-
TECHNICAL COMPETENCIES THROUGH 

SIMULATION IN HEALTH SCIENCES 

Marwa Hassan Ageiz 
Nermin Mohamed Eid 
Zienab Ibrahem Ismael 

Menoufia University 
Menoufia University 

Benha University 

RELATION BETWEEN FIRST-LINE 
MANAGERS’ SERVANT LEADERSHIP 

BEHAVIOUR AND STAFF NURSES’ 
EMPOWERMENT 

Aysel Bülez 
Mehtap Sönmez 

Kahra  
University 

OPINIONS OF MIDWIFERY STUDENTS 
ON THE USE OF HEALTHCARE BY 

MIGRANT WOMEN 

  
THE ROLE OF HEMOGRAM AND 

INFLAMMATORY MARKERS IN THE 
DIAGNOSIS OF SARS-COV-2 
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 Izmir/Bornova Veterinary Control Institute CORONAVIRUS VACCINES IN DOMESTIC 
ANIMALS: PAST AND PRESENT 

 
H. Turan Akkoyun 

 

University 
Siirt University 
Siirt University 

THE EFFECT OF SILIBININ ON 
MINERALS LEVELS IN THE HEART OF 

COBALT-TREATED RATS 

Milap R. Patel 
Bharat. G. Patel 

Charotar University of Science and Technology 
Charotar University of Science and Technology 

PREVENTIVE EFFECT OF LINUM 
USITATISSIMUM LINN. ON SELENITE-

INDUCED CATARACT IN RAT PUPS 

Kadir Akar 
Emin Ayhan Baklan 

Pendik Veterinary Contol Institute 
Pendik Veterinary Contol Institute 

SPECIES, BIOVARS AND GEOGRAPHIC 
DISTRIBUTIONS OF BRUCELLA FIELD 

STRAINS ISOLATED IN TURKEY IN 2019 
AND 2020 

 
Haydar Ali Erken 

 
 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
MATERNITY ON EMPATHY BEHAVIOR AND 

ANXIETY IN FEMALE RATS 
Musa Mustapha 

Che Norma Mat Taib 
Sharida Fakurazi 

Mohamad Aris Mohd Moklas 
Shamala Devi 

Putra Malaysia University 
Putra Malaysia University 
Putra Malaysia University 
Putra Malaysia University 
Putra Malaysia University 

ATYPICAL RESPONSE ON MPTP 
NEUROTOXICITY IN BALB/C MICE:  A 

PRELIMINARY FINDING 

Selvinaz Yakan University DENTAL DISEASES IN CATTLE 

Ekhoye, Ehitare Ikekhuamen 
Nwangwa, Eze Kingsley 

 
Delta State University 

TIME-DEPENDENT PATHOGENESIS OF 
PLASMODIUM BERGHEI NK65 IN 

TESTICULAR HISTOMORPHOMETRIC 
FEATURES OF BALB/C MICE:  

SUPPRESSION OF ANTIOXIDANT 
DEFENSE 

Selvinaz Yakan University FACTORS AFFECTING INTRAOCULAR 
PRESSURE 

Gurpreet Singh Ranger 
Jaskaranvir Sing Ranger 

Ellen McKay 

Mount Allison University 
Mount Allison University 
Mount Allison University 

IMMUNOFLUORESCENT 
VISUALISATION OF THE BILE DUCTS 

DURING GALLBLADDER SURGERY – A 
VALUABLE ADDITION TO QUALITY 

ASSURANCE IN LAPAROSCOPIC 
CHOLECYSTECTOMY 
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Head of the Session:  
Auutors University Title 

Anum Tariq 
Huma Ali 

Farya Zafar 

Jinnah Sindh Medical University  
Jinnah Sindh Medical University  

University of Karachi 

FREQUENCY OF CLINICAL PATHOGENS 
INVOLVED IN POST-SURGICAL 
INFECTION ALONG WITH THE 

EVALUATION OF THERAPEUTIC 
RATIONALIZATION OF ANTIBIOTICS IN 

TERMS OF SENSITIVITY AND 
RESISTIVITY PATTERNS 

Vishnupriya 
S.Krishnan

Marwari Hospitals 
All India Institute of Medical Sciences 

STUDY OF ACUTE EFFECT OF CAFFEINE 
ON COGNITION AMONG ADULTS- AN 

EXPLORATORY INTERVENTION TRIAL 

Huma Ali 
Farya Zafar 

 Anum Tariq 

Jinnah Sindh Medical University 
Jinnah Sindh Medical University 
Jinnah Sindh Medical University 

COMMUNITY PHARMACY RECENT 
PARADIGM SHIFT IN PAKISTAN WITH 

RESPECT TO MAJOR CHALLENGES AND 
IMPROVEMENT OPPORTUNITIES FOR 

REALTIME PRACTICES 

 Ankara University 
EFFECTS OF VITAMIN D SUPPLEMENT 
ON PERFORMANCE AND HEALTH IN 

ATHLETES 

 
 

Gaziantep University 
Gaziantep University 

THE EFFECT OF HAND-GRIP STRENGTH 
ON HAND SKILLS AND VISUAL 

REACTION TIME IN SOME SPORT 
BRANCHES IN WHICH HANDS ARE 

USED AND NOT USED DOMINANTLY 

Seda Ay 
Zarife Pancar 

Gaziantep University 
Gaziantep University 

THE EFFECT OF THE AEROBIC 
TRAINING PROGRAM APPLIED TO 
SMOKERS AND NON-SMOKERS ON 

SPEED PERFORMANCE 

Kerim Rüzgâr 
 
 

 
 
 

INVESTIGATION OF THE ATTITUDES OF 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 

TEACHERS TOWARDS INCLUSIVE 
STUDENTS (SAMPLE OF BATMAN 

PROVINCE) 

Betül Akyol 
Kerim Rüzgâr 

 
 

OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL 
TEACHERS ON INCLUSIVE STUDENTS 

(SAMPLE OF BATMAN PROVINCE) 

 
Betül Akyol 

Dicle University 
Inonu University 

THE EFFECT OF DIFFERENT FIELD 
GROUNDS ON AGILITY PERFORMANCE 
OF THE PROFESSIONAL MALE SOCCER 

PLAYERS 

 
Betül Akyol 

Dicle University 
Inonu University 

COMPARISON OF LEG, BACK AND HAND 
GRIP STRENGTH VALUES OF MEN'S 
HANDBALL PLAYERS, BASKETBALL 

PLAYERS AND VOLLEYBALL PLAYERS 
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Head of the Session: Saba Zubair 
Auutors University Title 

Ahmad Fauzi 
Mukhamad Luthfi Ali  

Galih Putri Milan Nesty 

MA NURIL HUDA 
MA NURIL HUDA 
MA NURIL HUDA 

DEVELOP THE CREATIVITY AND 
LEADERSHIP OF YOUNG PEOPLE FROM 

PANDEMICS 

Rehana Kanwal National College of Business Administration and 
 

IMPORTANCE OF HEALTH AND 
CLEANLINESS IN QUR’ANIC 

PERSPECTIVE 

OFULUE, Ofioritse Ogheneyoma Delta State University 
PALM WINE AND ITS EFFECTS ON 

REPRODUCTIVE POTENTIAL OF MALE 
WISTAR RATS 

Zunaira Aziz 
Rana Altaf 

Medicare College of Nursing 
 

NURSES KNOWLEDGE AND PRACTICES 
OF VENTILATOR BUNDLE FOR 

PREVENTING VENTILATOR 
ASSOCIATED PNEUMONIA 

Uzma Ayaz The University of Poonch Rawalakot 

GENETIC VARIABILITY, ASSOCIATION 
AND DIVERSITY STUDY AMONG THE 

SUNFLOWER GENOTYPES AT SEEDLING 
STAGE BASED ON DIFFERENT MORPHO-
PHYSIOLOGICAL PARAMETERS UNDER 

POLYETHYLENE GLYCOL INDUCED 
STRESS 

Mohamed Kouighat 
Hafida Hanine 

Mohamed El Fechtali 
Abdelghani Nabloussi 

Institut National de la Recherche Agronomique 
Université Sultan Moulay Slimane 

 Institut National de la Recherche Agronomique 
 Institut National de la Recherche Agronomique 

COMPARATIVE STUDY OF SOME 
SESAME MUTANTS UNDER DROUGHT 
CONDITIONS AT GERMINATION AND 

FLOWERING STAGE 

Rehana Kanwal National College of Business Administration and 
 

AN ANALYSIS OF THE APPLICATION OF 
HEALTH INFORMATICS IN PROPHETIC 

MEDICINE 

Nida Khan Khyber Medical University 

COMPARISON OF IRON, ZINC AND 
FERRITIN AMONG SMALL FOR 

GESTATIONAL AGE AND APPROPRIATE 
FOR GESTATIONAL AGE MOTHERS 

Saeed Bashirian 
Majid Barati 

Manoochehr Karami 
Behrooz Hamzeh 

Elahe Ezati 

Hamadan University of Medical Sciences 
Hamadan University of Medical Sciences 

Kermanshah University of Medical Sciences, 
Hamadan University of Medical Sciences 
Hamadan University of Medical Sciences 

EVALUATION OF THE DETERMINANTS 
OF HOOKAH USE BASED ON THE 

 
DURING THE PREVALENCE OF COVID-19 

Mahmoudi Imen 
 Hassouna Mnasser 

 
 

FERMENTED CAMEL KEFIR MILK: A 
COMPARATIVE STUDY WITH BEEF MILK 

Saba Zubair 
Huma Ali 

Fariya Zafa 
Saba Ajaz Baloch 

Jinnah Sindh Medical University 
Jinnah Sindh Medical University 

University of Karachi 
Jinnah Sindh Medical University 

PERCEPTION AND KNOWLEDGE OF 
GENERAL POPULATION TOWARDS 

COVID 19 VACCINATION IN KARACHI 
PAKISTAN: FACTS, MYTHS, ATTITUDE 

AND RECOMMENDATION: TIME TO 
THINK AHEAD 

Saba Ajaz Baloch 
Farya Zafar 
Huma Ali 

Saba Zubair 

Jinnah Sindh Medical University 
University of Karachi 

Jinnah Sindh Medical University 
 Jinnah Sindh Medical University 

IMPACT OF COPD EXACERBATION ON 
PATIENTS’ QUALITY OF LIFE USING ST. 
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DEFECT MODES IN THE PHOTONIC 1D PERIODICAL SYSTEM STRUCTURE CONTAINING 
THE DEFECT 

Y. Ben-Ali
I. El kadmiri 

Z. Rahou
J. Barkani

D. Bria

ABSTRACT 
The transmission spectrum of electromagnetic waves through two one-dimensional (1D) periodicals photonics 
structures is obtained using the Green function method (GFM). These two periodical structures are the 
photonic system and the star waveguides system. The perfect photonic structure demonstrates the pass bands 
(bandwidth) and the photonic band gaps (PBGs) in which the propagation of electromagnetic waves is 
forbidden. Based on these photonic band gaps, we can used this system as a total reflection filter or a mirror. 
On the other hand, the insertion of defect in such defective system crate the transmission peak in these gaps, 
these transmission peaks called the defect modes, which permit the propagation of electromagnetic waves in 
the forbidden areas. These defects modes has a maximum transmission coefficient when the defect is located 
in the middle of the structure (system symmetrical), and moves to low frequency when the defects 
length/thickness increase. These defects modes have very high values of transmission coefficient and 
important quality factors. Therefore, our proposed systems acts as waveguides, very narrow band filters, 
sensors, etc.  
Keywords: SWGs, Resonators, Defect modes, Transmission coefficient  
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PARKİNSON HASTALIĞINDA DEPRESYON VE FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION AND PHYSICAL 
ACTIVITY LEVEL IN PARKINSON'S DISEASE 

 
Selin KOÇ 

ORCID: 0000 0002 3409 8515 
Engin RAMAZANOĞLU 

ORCID: 0000 0002 2765 0121 
Burcu TALU 

ORCID: 0000 0002 5623 8291 
 
ÖZET 
Amaç; Bu çalışmanın amacı, Parkinson hastalığında depresyon ile fiziksel aktivite seviyesi arasındaki 
ilişkinin incelenmesidir. 
Yöntem; Bu prospektif çalışmaya; Mart 2018- Eylül 2018 tarihleri arasında yaşları 58-89 arasında değişen 25 
kadın (%36, 2), 44 erkek (%63, 8) olmak üzere toplam 69 hasta dahil edildi. Parkinson hastalarında depresif 
belirtilerin şiddetini belirlemek için Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği, fiziksel aktivite seviyesini 
belirlemek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği (Kısa Form) kullanıldı. 
Bulgular; Tüm hastalarda ve erkeklerde; uluslararası fiziksel aktivite ölçeği ve hamilton depresyon 
değerlendirme ölçeği arasında negatif yönde orta şiddette anlamlı korelasyon görülürken, kadınlarda istatiksel 
olarak anlamlı korelasyon bulunmamaktadır. Tüm hastalarda, kadınlarda ve erkeklerde yaş ile uluslararası 
fiziksel aktivite ölçeği arasında negatif yönde orta şiddette anlamlı korelasyon görüldü. Tüm hastalarda ve 
kadınlarda hamilton depresyon değerlendirme ölçeği ile yaş arasında; pozitif yönde orta şiddette anlamlı 
korelasyon bulunurken, erkeklerde pozitif yönde yüksek şiddette anlamlı korelasyon bulundu. Tüm hastalarda 
ve kadınlarda vücut kütle indeksi ve hamilton depresyon değerlendirme ölçeği arasında; pozitif yönde orta 
şiddette anlamlı korelasyon görülürken, erkeklerde pozitif yönde zayıf korelasyon görüldü. 
Sonuç; Parkinson hastalarında fiziksel aktivite seviyesi arttıkça depresyon düzeyinin azaldığı bulundu. Yaş 
arttıkça, fiziksel aktivitenin azaldığı ve depresyon düzeyinde artış olduğu gözlendi. Ayrıca vücut kütle indeksi 
yüksek olanlarda depresyon düzeyinin de arttırdığı görüldü. Vücut kütle indeksi ve fiziksel aktivite düzeyi 
değişikliğinin depresyona yönelik tedavilerle beraber uygulanmasının olumlu sonuç getireceği görüşündeyiz. 
Anahtar Kelimeler: Depresyon; Egzersiz; Parkinson Hastalığı 
 
ABSTRACT 
Aim: The aim of this study was to examine the relationship between depression and physical activity level in 
Parkinson's disease. 
Methods: A total of 69 patients, including 25 females (%36. 2) and 44 males (%63. 8), aged between 58-89 
years were included in this prospective study. The Hamilton Depression Rating Scale was used to determine 
the severity of depressive symptoms, and the International Physical Activity Questionnaire (Short form) was 
used to determine the physical activity level in patients with Parkinson's disease. 
Results: While a moderate negative significant correlation was observed between the International Physical 
Activity Questionnaire and Hamilton Depression Rating Scale in all patients and males, there was no 
statistically significant correlation in females. A moderate negative significant correlation was observed 
between age and the International Physical Activity Questionnaire in all patients, females and males. While a 
moderate positive significant correlation was found between the hamilton depression rating scale and age in 
all patients and females, a highly positive significant correlation was found in males. Whereas a moderate 
positive significant correlation was observed between body mass ındex and the hamilton depression rating 
scale in all patients and females, a weak positive correlation was observed in males. 
Conclusion: İt was found that the level of depression decreased as the level of physical activity increased in 
patients with Parkinson's disease. It was observed that physical activity decreased and the level of depression 
increased as the age increased. Furthermore, it was observed that the level of depression increased among 
those with a high body mass ındex. we think that the application of changes in body mass ındex and physical 
activity level together with the treatments for depression will provide positive outcomes. 
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SİGARA KULLANIMINA BAĞLI OLARAK M. TRAPEZİUS VE M. MULTİFİDUS 
SERTLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER 

CHANGES IN THE STIFFNESS OF THE TRAPEZIUS MUSCLE AND MULTIFIDUS MUSCLE 
DUE TO SMOKING 

 
Engin RAMAZANOĞLU 

ORCID: 0000 0002 2765 0121 
Burcu TALU 

ORCID: 0000 0002 5623 8291 
 
ÖZET 
Amaç; Bu çalışma, sigara kullanan bireylerde kasın viskoelastik özelliklerinden sertliği nasıl etkilediğini 
belirlemek amacıyla yapıldı. 
Yöntem; Çalışmaya yaşları 18-50 arasında değişen 46 sigara kullanan ve 46 sigara kullanmayan olmak üzere 
toplam 92 birey dahil edildi. Katılımcılar sırayla gruplara atandı. Sırt Ağrısı; Vizüel Analog Skala (VAS) ile 
değerlendirildi. Gönüllülerin haftalık fiziksel aktivite süresi; Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA)-
(kısa form) ile kaydedildi. Son bir ay içinde stres durumu; Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ-10) ile değerlendirildi. 
M. Trapezius (M.T) ve M. Multifidius (M.M) sertliği; Myoton PRO cihazı ile değerlendirildi. 
Bulgular; Sigara içen grupta M.M ve M.T sertliği (sırasıyla 310.5±67.88, 284.41±48.27) iken sigara içmeyen 
grupta (sırasıyla 240.67±35.19, 242.33±32.73) olarak bulundu. Sigara içen grupta VAS skorları 2.96 ± 1.63 
iken sigara içmeyen grupta 1.83 ± 1.25 olarak bulundu. ASÖ-10 skorları sigara içen grupta 18.09 ± 6.37 iken 
içmeyen grupta 13.22 ± 4.72 olarak bulundu. UFAA-(kısa form) skorları; sigara içen grupta 157.13 ± 32.93 
iken sigara kullanmayan grupta; 195.72 ± 52.52 olarak bulundu. 
Sonuç; Sigara kullanan grupta M.M ve M.T sertliği sigara kullanmayan gruba göre daha yüksek bulundu. 
Sigara kullanan grupta ağrı ve stres skorları, sigara kullanmayan gruba göre daha yüksek bulunurken, fiziksel 
aktivite skorlarının daha düşük olduğu görüldü. 
Anahtar Kelimeler; Ağrı; Fiziksel Aktivite; Kas; Sigara 
 
ABSTRACT 
Background: This study was conducted to determine how stiffness among the viscoelastic properties of the 
muscle is affected in smoking individuals. 
Methods: A total of 92 individuals, including 46 smokers and 46 nonsmokers, aged between 18-50 were 
included in the study. The participants were assigned to the groups respectively. Back pain was evaluated by 
the Visual Analogue Scale (VAS). The volunteers' weekly physical activity duration was recorded by the 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - (short form). The stress situation in the last month was 
evaluated using the Perceived Stress Scale (PSS-10). The M. trapezius (M.T) and M. multifidus (M.M) 
stiffness was evaluated using the Myoton PRO device. 
Results: While the M.M and M.T stiffness was (310.5±67.88, 284.41±48.27, respectively) in the smoker 
group, it was found to be (240.67±35.19, 242.33±32.73, respectively) in the nonsmoker group. The VAS 
scores were 2.96 ± 1.63 and 1.83 ± 1.25 in the smoker group and nonsmoker group, respectively. The PSS-10 
scores were found to be 18.09 ± 6.37 in the smoker group and 13.22 ± 4.72 in the nonsmoker group. The 
IPAQ-(short form) scores were revealed to be 157.13 ± 32.93 in the smoker group and 195.72 ± 52.52 in the 
nonsmoker group.  
Conclusion: The M.M and M.T stiffness was determined to be higher in the smoker group compared to the 
nonsmoker group. While pain and stress scores were found to be higher in the smoker group compared to the 
nonsmoker group, physical activity scores were observed to be lower.  
Keywords: Muscle, pain, physical activity, smoking   
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MODERN ASPECTS OF THE TREATMENT AND DIAQNOSIS OF POSTOPERATIVE 
ADHESIVE INTESTINAL OBSTRUCTION 

 
P.H.Necefguliyeva 

 
ABSTRACT 
Adhesive intestinal obstruction is an inevitable complication of abdominal surgery. Adhesions develop in the 
abdominal cavity in 20-80% of patients after surgery. Its importance is increasing due to the constant increase 
in the number and volume of operations in the abdominal cavity. Given the high incidence of adhesion disease, 
the problem is currently current and challenging, and therefore the problem of treating patients with adhesion 
disease requires an integrated approach to their diagnosis and treatment. 
Materials and methods: Between 2013-2019, 77 patients with postoperative adhesive intestinal obstruction 
were under our control on the Department of Surgical Diseases AMU, 47 of the patients were female and 30 
were male. In 24 patients after appendicitis operations; after colorectal surgery - in 26 patients; in 20 patients 
after gynecological operations; after gastric surgeries in 3 patients, in 4 patients after hernia operations 
occurred adhesive intestinal obstruction. First of all, gastric tube (gastric tube) was placed in 77 patients which 
were under our control, and the fluids accumulated in the stomach and intestines were taken out. All patients 
were given various serums intravenously to control fluid and salt (electrolyte) starvation. Intestinal cleansing, 
anti-inflammatory, antibacterial and antispasmodic drugs were included for conservative treatment. With this 
non-surgical approach, 64 patients were treated for intestinal nodules after intestinal adhesions. Thirteen 
patients did not respond to such treatment for 72 hours and underwent surgery for increased abdominal pain 
and sensitivity. Laparoscopic adhesiolysis was performed in 5 out of 13 patients after enteroclysis examination 
to determine the location of adhesions. Open surgery (laparotomy) was previously preferred to laparoscopy in 
8 patients who had undergone three or more open abdominal surgeries (laparotomy) and had a small bowel 
diameter greater than 4 cm on X-ray. After the surgery, patients were given wobenzym tablets for 3 months, 
and no adhesion was found in the future. 
 Conclusion: According to our observations, laparoscopic adhesiolysis surgery is a less invasive, less traumatic 
surgery for intestinal adhesions, therefore it significantly reduces the risk of adhesions and ensures that patients 
are discharged from the hospital as soon as possible. Minimal tissue trauma during surgery, careful hemostasis, 
postoperative abdominal drainage rehabilitation is a key element in the prevention of adhesions. The use of 
Wobenzym in the postoperative period significantly prevents the formation of future adhesions. 
Keywords: abdominal, patient, adhesive 
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ORAL REHABILITATION WITH A MULTIDISCIPLINARY APPROACH: CASE REPORT 
MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA ORAL REHABİLİTASYON OLGU SUNUMU 

 
Veysel ERATİLLA 

ORCID:0000-0002-3511-5612  
 
ÖZET 
AMAÇ: Çeşitli nedenler sonucu birçok maksiller dişlerini kaybetmiş hastada; estetik, fonetik, fonksiyonel ve 
önemli psikolojik problemlere sebep olur. Protetik rehabilitasyonun primer amacı; diş kayıplarından sonra 
oluşan defektleri kapatmak ve fonksiyon, fonasyon ve estetik problemleri ortadan kaldırmaktır. 
YÖNTEM: Hastada oluşan problemleri gidermek, psikolojik olarak rahatlama sağlamak amacıyla hastaya 
endodontik, cerrahi, periodontal ve protik tedavinin birlikte uygulanması planlandı. Hastanın panoramik 
filmleri alınıp dişlerin kök ve kronlarının birlikte değerlendirilmesi sağlandı. Maksiller ön dişlerde apikal 
lezyonlar tespit edildi. Hastaya kanal tedavisi uygulandı ve dişlerin kron harabiyetinden dolayı kök kanalına 
fiber post uygulaması yapılıp üzeine kompozit dolgu işlemi ile kron şekli verildi. Kök ucu lezyonları için 
cerrahi olarak apikal rezeksiyon uygulandı ve iyileşme süreci olarak 1 ay beklenildi. Dokuların iyileşmesiyle 
protetik aşamaya geçildi. Hastanın üstçene dişlerinin kesimleri düzeltildi ve peridontal bakımları yapıldı. 
Kesilen dişlerin ölçüsü polivinilsiloksan elastomerik ölçü maddesiyle alındı ve provalar yapılıp metal destekli 
porselen kron yapıştırıldı. Dişler kronlandıktan sonra dişsiz bölgelere önceden planladığımız bölümlü protez 
için aljinat ölçü maddesiyle ölçüler alındı. İlk model elde edildi. Elde edilen modeller ile kişisel akrilik ölçü 
kaşığı yapıldı. Hastanın ikinci ölçüsü de aljinat ile hastaya yanak ve dudaklarına çeşitli fonksiyonel hareketler 
yaptırılarak alındı Sırasıyla metal ve dişli provalar yapılıp bölümlü protezin bitimi cila işleminden sonra 
hastaya teslim edildi. 
SONUÇ: Biz de bu yöntemi hastamıza uyguladıktan sonra hastanın kaybettiği estetik, fonksiyon ve fonasyonu 
geri kazandırdığımızı gördük. Bu sebeple bu yöntem ile uygun endikasyonlarda daha iyi gülüşe sahip ve 
özgüvenli hastalar ile başarılı sonuçlar alınacağını düşünüyoruz ve klinisyenlere tavsiye ediyoruz. 
Anahtar Kelimeler: multidisipline, fiber post, estetik gülüş 
 
ABSTRACT 
AIM: In the patient who lost many maxillary teeth as a result of various reasons; this situation causes aesthetic, 
phonetic, functional and important psychological problems. The primary purpose of prosthetic rehabilitation 
is; To close the defects that occur after tooth loss and to eliminate function, phonation and aesthetic problems. 
METHOD: It was planned to apply endodontic, surgical, periodontal and protic treatments together in order 
to eliminate the problems in the patient and to provide psychological relief. Panoramic films of the patient 
were taken and the roots and crowns of the teeth were evaluated together. Apical lesions were detected in the 
maxillary anterior teeth. Root canal treatment was applied to the patient and due to the destruction of the 
crown of the teeth, fiber post was applied to the root canal and a crown was formed with composite filling 
process. Apical resection was performed surgically for root tip lesions and 1 month was waited for the healing 
process. With the healing of the tissues, the prosthetic phase was started. The cuts of the patient's maxillary 
teeth were corrected and periodontal care was performed. Impressions of the cut teeth were taken with 
polyvinylsiloxane elastomeric impression material, rehearsals were made and metal-supported porcelain 
crowns were attached. After the teeth were crowned, measurements were taken with alginate impression 
material for the pre-planned partial prosthesis to the edentulous areas. The first model was obtained. Personal 
acrylic measuring spoons were made with the models obtained. The second measurement of the patient was 
taken with alginate by making various functional movements on the cheeks and lips of the patient. Metal and 
tooth rehearsals were made, respectively, and the end of the partial prosthesis was delivered to the patient after 
polishing. 
CONCLUSION: After applying this method to our patient, we saw that we regained the aesthetic, function 
and phonation that the patient lost. For this reason, we think that successful results will be obtained with this 
method in appropriate indications with patients with a better smile and self-confidence, and we recommend it 
to clinicians. 
Keywords: multidisciplinary, fiber post, aesthetic smile 
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MESO GOVERNANCE A DETERMINANT FOR HOSPITAL PERFORMANCE  
 

Yassmine MOURAJID 
Abderraouf  HILALI.  

 
ABSTRACT  
Context: Today, due to the demographic and epidemiological transition and the growing need for 
transparency and equity, hospitals are under increasing scrutiny to improve the quality and safety of their care. 
To this end, much effort has been put into upgrading the sector and a large number of reforms have been put 
into action to improve hospital services. However, the latter are still facing major challenges, which manifest 
themselves in the dissatisfaction of stakeholders and in particular of patients. Subsequently, the hospital 
system cannot be designed and regulated as if it were an afterthought. Thus, governance comes to carry a 
discourse of change, which obliges to rethink its regulation in depth.  
Objective: The objective of this study is to explore and understand the dimensions of governance at the level 
of Moroccan public hospitals, as well as to generate contextualised theoretical proposals, taking into account 
the particularities of our establishments and our organisational culture, and allowing a different approach to 
the description of intermediate and operational governance at the level of Moroccan hospitals 
Methodology: Multiple case studies, using mixed techniques. The population is made up of key actors in 
hospital governance, given their knowledge and involvement in the organizational and clinical governance 
process. The data collection instruments used were a questionnaire, semi-structured interviews and a literature 
review. 
Results: Overall, the governance landscape of public hospitals includes a large number of apparently modern 
legislative provisions and management instruments.  Nevertheless, their implementation seems to have been 
difficult, for various reasons, highlighting the mismatch between the responsibility and decision-making 
capacity of hospitals in an unfavourable context. As a result, inconsistent policy design and cumbersome 
administrative procedures limit management autonomy and hamper efficiency gains.  External challenges, 
combined with limited strategic, operational and financial management capacity within hospitals, make it 
difficult to demonstrate good performance. 
Keywords: governance, hospital, quality of care, clinical governance, performance. 
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PERİAPİKAL RADYOLUSENSİ SAHİP DİŞLERDE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMİ: 11 
YILLIK BİR VAKA TAKİBİ 

ALTERNATIVE TREATMENT METHOD IN TEETH WITH PERIAPICAL RADIOLUSENSIS: A 
CASE FOLLOW-UP OF 11 YEARS 

 
İbrahim UYSAL  

ORCID:0000-0002-2470-8906 
 
ÖZET 
Amaç: Diş çürüğü insanlar arasında bulaşabilen enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi, çürüklü 
dokuların ağız ortamından uzaklaştırılması ve kalan sağlam dokuların rehabilitasyonu şeklindedir. Bu vaka 
takip çalışmamızda, periapikal radyolusensiye sahip derin çürüklü bir 46 numaralı dişin kök kanal tedavisi 
yapılmaksızın pulpa kuafajı yöntemiyle tedavi edilmesi anlatılmıştır. 
Yöntem: Derin çürük lezyonlarda bakterilerin pulpa dokusuna ulaşması pulpal enflamasyonların başlamasına 
sebep olur. Sonrasında meydana gelen pulpanın bakteriyel invazyonunu, hastalarda dayanılmaz diş ağrılarının 
başlaması takip eder. Bu safhada hastalardan elde edilen periapikal radyografilerde pulpal enflamasyonun 
mevcudiyetini gösteren periapikal radyolusensi tespitinde, geleneksel olarak enfekte olduğu kabul edilen diş 
pulpası çıkarılıp kök kanallarının sentetik dolgu malzemeleriyle doldurularak kanal tedavisi tamamlanır. 
Şiddetli gece ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvuran 18 yaşında sağlıklı bayan hastanın alınan radyografisinde 
kök ucunda periapikal radyolusensiye rastlandı. Ancak tedavi sırasında çürük temizlendikten sonra açılan 
pulpa dokusunun sağlıklı bir görünüme sahip olmasından ve enflamasyonun belirtilerinden olan koyu renkli 
aşırı kanama oluşmamasından dolayı pulpa ekstirpasyonu yapılmaksızın kalsiyum hidroksitle direkt kuafaj 
tedavisi ve çinko oksit öjenol ile geçicici dolgu restorasyonu yapıldı. Hastanın kontrol randevularında ağrı 
şikayetinin geçmiş olduğu ve radyografilerinde görülen radyolusensinin kaybolmaya başladığı tespit 
edildikten sonra diş tedavisi daimi amalgam restorasyonu yapılarak tamamlandı. 11 yıl sonra diş kontrolleri 
için kliniğimize tekrar başvuran hastadan alınan kontrol radyografisinde herhangi bir pulpal patolojiye 
rastlanmamıştır. Ancak zaman içinde oluşan yıpranmaya bağlı olarak amalgam dolgunun kenar uyumunun 
bozulduğu görülmüş ve diş dolgusu değiştirilmiştir. 
Sonuç: Uyguladığımız bu tedavi yöntemiyle pulpa enflamasyonunun başlangıç safhasında karşılaşılan 
vakalarda invaziv mikrocerrahi bir işlem olan kök kanal tedavisi yerine daha konservatif bir tedavi seçeneği 
olan direkt kuafaj yöntemiyle de dişlerin tedavi edilebileceğini düşünmekteyiz. 
Anahtar Kelimeler: Periapikal radyolusensi, direkt kuafaj, kök kanal tedavisi. 
 
ABSTRACT 
Aim: Tooth decay is an infectious disease that can be transmitted between humans. The treatment of this 
disease is the removal of the carious tissues from the oral environment and the rehabilitation of the remaining 
healthy tissues. In this case follow-up study, we describe the treatment of a deeply carious tooth 46 with 
periapical radiolucency by direct pulp capping method without root canal treatment. 
Method: In deep carious lesions, bacteria reaching the pulp tissue causes pulpal inflammation. The subsequent 
bacterial invasion of the pulp is followed by the onset of unbearable toothache in patients. In the detection of 
periapical radiolucency, which shows the presence of pulpal inflammation in the periapical radiographs 
obtained from the patients at this stage, traditionally, the dental pulp, which is considered to be infected, is 
removed and the root canals are filled with synthetic filling materials, and the root canal treatment is 
completed. Periapical radiolucency was found at the root tip in the radiograph of an 18-year-old healthy female 
patient who applied to our clinic with the complaint of severe night pain. However, due to the healthy 
appearance of the pulp tissue opened after caries removal during the treatment and the absence of dark red 
excessive bleeding, which is a symptom of inflammation, direct capping treatment with calcium hydroxide 
without pulp extirpation and temporary filling restoration with zinc oxide eugenol were performed. After it 
was determined that the patient's complaint of pain had disappeared in the control appointments and the 
radiolucency seen in the radiographs began to disappear, the dental treatment was completed by performing 
permanent amalgam restoration. No pulpal pathology was found in the control radiograph taken from the 
patient who reapplied to our clinic for dental check-ups 11 years later. However, it was observed that the edge 
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harmony of the amalgam filling was impaired due to the wear and tear that occurred over time, and the tooth 
filling was changed. 
Conclusion: With this treatment method, we think that teeth can be treated with direct capping method, which 
is a more conservative treatment option instead of root canal treatment, which is an invasive microsurgical 
procedure, in cases encountered at the initial stage of pulp inflammation. 
Keywords: Periapical Radiolucency, direct capping, root cana treatment. 
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THE NURSE’S ROLE IN PROVIDING PALLIATIVE CARE: WHAT SKILLS ARE NEEDED? 
 

Meryem HAMDOUNE 

Abdellah GANTARE 

 
ABSTRACT 
Background: Nurses comprise the largest group of healthcare providers. However, little is known about their 
role in performing palliative care. Aim: This qualitative research aimed at exploring how Moroccan nurses 
describe their own role in providing palliative care for patients with life-threatening illnesses. Materials and 
method: This study was conducted among 90 nurses working in various public hospitals in Morocco. Data 
were required using face to face interviews conducted from 09 March to 19 July 2021. Data analysis was 
accomplished using Atlas.ti software. The inclusion criteria were being a nurse in a Moroccan public hospital 
and having the intent and the willingness to participate in the survey.  
Results: Results showed that the most of the participants (73.3%) are female. The nurses’ mean age was 
28.73% (SD= 5.83) years old, ranging from 22 to 50 years old. 15, 2% work in the operating theater and 65% 
had between 0 and 5 years of work experience. 44.1% of nurses have already received training in palliative 
care, including 77.9% in initial training, 6,2% in continuous training, 13,1% in both initial and continuous, 
while 2,8% used a self-training on the Internet. In general, the nurses’ answers regarding the nursing role in 
the palliative care revolved around the following technical and non-technical skills: symptom management, 
the ability to effectively communicate with patients and families, providing comfort, enhancing quality of life 
for patients and their families, identifying and addressing the patient's needs, providing holistic care, 
monitoring the patient's clinical status, responding to the family, providing adequate support.  
Conclusion: Training on palliative care for nurses is essential to prepare them to give high-quality palliative 
care to patients with life-threatening illnesses and their relatives. 
Keywords: Nurse; palliative care; role; Morocco. 
 
 

10



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

MİNÖR TÜKÜRÜK BEZİNE AİT PLEOMORFİK ADENOM 
PLEOMORPHIC ADENOMA OF MINOR SALIVARY GLAND 

 
Rojdan Ferman GÜNEŞ UYSAL 

ORCID:0000-0002-6716-5075 
 
ÖZET 
Giriş: Tükrük bezlerinin benign neoplazmaları içinde pleomorfik adenom (benign mixt tümör) en sık 
rastlanılanlarıdır. Bu tümörler genellikle hayatın 4. - 5. dekatında ortaya çıkarlar ve yerleşimleri %85 oranında 
parotis bezindedir ve genelliklede yüzeyel lobdadırlar. Minör tükürük bezlerinde yerleşimleri çok nadir 
görülen bu tömörler, oral kavitede en çok sert ve yumuşak damakta görülürler. Minör tükrük bezlerine 
yerleşen pleomorfik adenomlar %65'i sert damakta, %15'i yanakta, %10'u dil, ağız tabanı ve diğer bölgelerde 
görülürler. Nadir görülen ekstraoral ektopik alanlar ise farenks, larenks, trakea, burun, sinüsler, dış kulak yolu, 
orta kulak, temporal kemik, lakrimal bezler ve bronşial sistemdir.   
Olgu Sunumu: 32 yaşında erkek hasta,yaklaşık 1,5 yıldır büyüyen  ağız içerisinde şişlik, yutma güçlüğü ve 
konuşma bozukluğu  yakınmaları ile kliniğimize başvurdu. Anamnezinde herhangi bir sistemik hastalığı 
olmayan hastamızın fizik muayenesinde, sert-yumuşak damak birleşim yerinde, orta hattın sol tarafında 
2.premolar diş ile 2. molar diş hizasında yaklaşık 2x1 cm boyutunda düzgün sınırlı, sert ve fikse kitle gözlendi. 
Yapılan ince iğne biyopsisi sonucu benign epitelyal lezyon şeklinde bildirildi. Transoral yaklaşımla çıkarılan 
kitleye histopatolojik olarak pleomorfik adenom tanısı kondu. 4 yıldır izlemde olan hastada herhangi bir nüks 
bulgusuna rastlanmadı. 
Sonuç: Operasyonumuzda tümörü eksize ederken kitlenin kapsüllü olduğu gözlemlendiğinden dolayı kitle 
kapsülü ile birlikte çıkarılmıştır. İşlem esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmemiştir. 
Pleomorfik adenomların malign transformasyonlarını gösteren kesin kriterler olmamakla birlikte, literatürde 
yaklaşık %3'ü malign dejenerasyon gösterdiği bildirilmiş ancak pleomofik adenom tedavisinde radyoterapi ve 
kemoterapi uygulamalarıyla ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Rekkürrensler yetersiz operasyon 
nedeniyle çevre dokuya tümörün implantasyonu sonucu ortaya çıkmasından dolayı pleomorfik adenomların 
çıkarılmalarında ve takiplerinde bu durum gözönüne alınmalıdır. Hastanın rutin kontrolleri devam etmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Tükürük bezi tümörleri, pleomorfik adenom, parotis bezi 
 
ABSTRACT 
Introductıon: Among the benign neoplasms of the salivary glands, pleomorphic adenoma (benign mixed 
tumor) is the most common. These tumors usually occur in the 4th - 5th decades of life and are located in the 
parotid gland at a rate of 85% and are usually in the superficial lobe. These tumors, which are rarely located 
in the minor salivary glands, are mostly seen in the hard and soft palate in the oral cavity. Pleomorphic 
adenomas located in the minor salivary glands are seen in 65% of the hard palate, 15% on the cheek, 10% on 
the tongue, floor of the mouth and other regions. Rare extraoral ectopic areas are pharynx, larynx, trachea, 
nose, sinuses, external auditory canal, middle ear, temporal bone, lacrimal glands, and bronchial system. 
Case Report: A 32-year-old male patient was admitted to our clinic with complaints of swelling in the mouth 
that had been growing for about 1.5 years, dysphagia and speech disorder. In the physical examination of our 
patient, who did not have any systemic disease in her anamnesis, a well-defined, hard and fixed mass of 
approximately 2x1 cm in size was observed at the junction of the hard-soft palate, on the left side of the 
midline, at the level of the second premolar tooth and the second molar tooth. The result of fine needle biopsy 
was reported as benign epithelial lesion. Histopathological diagnosis of the mass was pleomorphic adenoma, 
which was removed with the transoral approach. No recurrence was found in the patient who was followed up 
for 4 years. 
Conclusion: Since the mass was observed to be encapsulated while excising the tumor in our operation, the 
mass was removed together with its capsule. No complications were observed during and after the procedure. 
Although there are no definitive criteria for malignant transformation of pleomorphic adenomas, it has been 
reported in the literature that approximately 3% of them show malignant degeneration, but no study has been 
found on radiotherapy and chemotherapy applications in the treatment of pleomorphic adenomas. This should 
be considered in the removal and follow-up of pleomorphic adenomas, since recurrences occur as a result of 
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implantation of the tumor into the surrounding tissue due to inadequate operation. The patient's routine 
controls continue. 
Keywords: Salivary gland tumors, pleomorphic adenoma, parotid gland 
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EVCİL HAYVANLARDA KORONAVİRUS AŞILARI: GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ 
CORONAVIRUS VACCINES IN DOMESTIC ANİMALS: PAST AND PRESENT 

 
Abdurrahman Anıl ÇAĞIRGAN 

ORCID: 0000-0001-7766-3150 
 
ÖZET 
COVID-19 pandemisi ile gündeme gelen koronavirus enfeksiyonları ve geliştirilen aşı yöntemleri veteriner 
sahanın uzun yıllardır gündemini meşgul etmektedir. Koronaviruslar, köpek ve kediden sığırlara, domuzdan 
kanatlılara kadar birçok evcil hayvan türünü enfekte etmektedir. Köpeklerde enterik hastalığa sebep olan 
alfakoronavirus ve hafif seyirli solunum hastalığına sebep olan betakoronavirus bulunmaktadır. 
Alfacoronavirusa karşı geliştirilmiş aşı bulunmasına rağmen hastalığın hafif seyirli geçmesi aşıya olan ihtiyacı 
azaltmaktadır. Kedilerde ise koronavirus yüksek mortalite ile seyreden kedilerin infeksiyöz peritonitis 
hastalığına sebep olur. Aşıların kullanımı evcil kedilerde hastalığa karşı bağışıklığın gelişmesini sağlar. Sığır 
koronavirusları, özellikle buzağılarda diyareye sebep olarak ölümlerin görülmesine ve ekonomik kayıpların 
yaşanmasına neden olmaktadır. Sığır koronavirusuna karşı aşılar sıklıkla rotaviruslarla kombine olarak 
kullanılmakta ve genç buzağılarda koruma sağlayarak sahada yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Koronaviruslardan en çok etkilenen hayvan türleri domuzlar ve kanatlılardır. Önemli ekonomik kayıpların 
yaşanmasına sebep olmaktadırlar. Domuzlarda şimdiye kadar tanımlanmış altı farklı koronavirusu olduğu 
bilinmektedir. Domuz epidemik diyare hastalığı bunlardan birisi olup, farklı yeni nesil aşıların geliştirilmesine 
rağmen sık sık genetik değişikliklere uğramasından dolayı kontrol edilmesinin zor olduğu kanıtlanmıştır. 
Benzer şekilde kanatlı sektöründe bulaşıcı infeksiyöz bronşit hastalığı kanatlı sektöründe önemli ekonomik 
kayıplar yaşanmasına sebep olmaktadır. O da sık sık genetik değişimlere uğrar ve sonuç olarak ancak kapsamlı 
ve tekrarlanan aşılamalarla kontrol altına alınabilir. Bu çalışmada, evcil hayvanlarda koronavirus aşılarının 
geçmişten günümüze kısa bir incelemesi sunulmuştur. 
Anahtar Kelimeler: Kanatlı, kedi, koronavirus, köpek, sığır  
 
ABSTRACT 
The coronavirus infections that came to the fore with the COVID-19 pandemic and the vaccine methods 
developed have been on the agenda of the veterinary field for many years. Coronaviruses infect many species 
of domestic animals, from dogs and cats to cattle, from pigs to poultry. There are alphacoronavirus, which 
causes enteric disease in dogs, and betacoronavirus, which causes mild respiratory disease. Although there is 
a vaccine developed against alphacoronavirus, the mild course of the disease reduces the need for the vaccine. 
Coronavirus causes infectious peritonitis disease with high mortality in cats. The use of vaccines ensures the 
development of immunity against disease in domestic cats. Bovine coronaviruses cause diarrhea, especially 
in calves, causing deaths and economic losses. Vaccines against bovine coronavirus are often used in 
combination with rotaviruses and are widely used in the field to protect young calves. The animal species 
most affected by coronaviruses are pigs and poultry. They cause significant economic losses. It is known that 
there are six different coronaviruses identified so far in pigs. Porcine epidemic diarrheal virus is one of them, 
and despite the development of different new generation vaccines, it has proven difficult to control due to 
frequent genetic changes. Similarly, infectious bronchitis disease in the poultry industry causes significant 
economic losses in the poultry industry. It undergoes frequent mutation and as a result can only be controlled 
with extensive and repeated vaccinations. In this study, a brief review of coronavirus vaccines in domestic 
animals from the past to the present is presented. 
Keywords: Coronavirus, cat, cattle, dog, poultry            
 

13



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

SCAPULA’NIN MORFOMETRİK VE KLİNİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
MORPHOMETRİC AND CLİNİCAL EVALUATİON OF THE SCAPULA 
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ÖZET  
Düzensiz şekli nedeniyle karmaşık bir anatomiye sahip olan, clavicula ve humerus ile eklem yapan scapula, 
gövde ve çıkıntıları başta olmak üzere yedi farklı anatomik merkezden kemikleşir. Scapula, vücutta hareket 
genişliği en fazla olan omuz ekleminin iki ana kemik bileşeninden birisi olduğu için klinik öneme sahiptir. 
Omuz bu hareket genişliğini, omuz kompleksi biyomekaniğini oluşturan sternoclavicular, acromioclavicular, 
scapulatorasik ve glenohumeral eklemlerin eşzamanlı hareketiyle sağlamaktadır.  Bu çalışmanın amacı, omuz 
kompleksinin kemiksel çatısının ana bileşeni olan scapula’nın morfometrisini, klinik açıdan başarılı ve doğru 
analizler yapılabilmesine zemin teşkil etmesi açısından ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına ait kemik koleksiyonunda bulunan yaşı ve 
cinsiyeti bilinmeyen 24 adet (16 sağ, 8 sol) scapula kemiği kullanılarak belirli parametreler değerlendirilmiştir. 
Değerlendirilen parametreler: Superior-inferior diameter (SI), anterior-posterior diameter 1, 2 ve 3 (AP1, AP2, 
AP3), scapula yüksekliği (SY), basis ve spina arası uzaklık (BSAU), scapula genişliği (SG), spina genişliği 
(SpG),  acromion-carocoid genişlik (ACG), lateral kenar uzunluğu (LKU), medial kenar uzunluğu infraspinata 
(MKUI). Belirlenen parametrelere ait ort.±ss. mm cinsinden, SI; 3,79±0,3, AP1; 2,5±0,3, AP2; 2,02±0,3, AP3; 
2,9±0,25,  SY; 15±1,17, BSAU; 7,3±0,82, SG; 10,4±0,84, SpG; 14,4±1,2, ACG; 6,2±0,92, LKU; 13,43±0,93, 
SMG; 10,15±0,71, MKUI; 5,01±0,52 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca cavitas glenoidalis şekillerine göre 
tiplendirme yapılmıştır. Şekil analizinde %87,5 armut tipi, %8,3 oval tip ve %4,16 ters virgül tipinde 
bulunmuştur. Çalışma sonuçları literatür verilerini destekler niteliktedir. Çalışmada belirlenen parametrelerin 
analiz sonuçlarının, omuz anomalileri ve kırıkların daha doğru analiz edilmesinde, glenohumeral artrodez, iç 
fiksasyon, kırık stabilizasyonu, akromiyoplasti, akromiyonektomi, rotator manşet tendiniti gibi birçok cerrahi 
yaklaşıma klinik açıdan derinlik katacağı düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Scapula, omuz eklemi, morfometri, indeks. 
 
ABSTRACT 
The scapula articulating with the clavicle and humerus has a complex anatomical peculiarity due to its irregular 
shape, and ossifies out of approximately seven different anatomical points, including the body and the 
processes. The scapula is clinically essential bone due to the fact that it is one of the two main bony elements 
of the shoulder joint which has the largest range of motion in the body. The shoulder ensures this range of 
motion with the simultaneous movement of the sternoclavicular, acromioclavicular, scapulathorasic and 
glenohumeral joints all making up the biomechanics of the shoulder complex. In order to make clinically 
successful and accurate analyzes on the complex, knowing the exact morphometry of the scapula is essential. 
In this direction, certain parameters were evaluated by using 24 (16 right, 8 left) scapulae of unknown age and 
sex found in the bone collection of Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty of Medicine, Department of 
Anatomy. Evaluated parameters: Superior-inferior diameter (SI), anterior-posterior diameter 1, 2 and 3 (AP1, 
AP2, AP3), scapula height (SH), distance between basis and spina (BSD), scapula width (WG), spina width 
(SpW), acromion-coracoid width (ACW), lateral margin length (LML), medial marginal length infraspinata 
(MMLI), scapula maximal width (SMW). Mean±sd. in mm, SI; 3.79±0.3, AP1; 2.5±0.3, AP2; 2.02±0.3, AP3; 
2.9±0.25, SH; 15±1.17, BSD; 7.3±0.82, SG; 10.4±0.84, SpW; 14.4±1.2, ACW; 6.2±0.92, LML; 13.43±0.93, 
MMLI; 11.1±1.1, SMW; 10.15±0.71. In addition, typing was made according to the shapes of the glenoid 
cavity. In the shape analysis, it was found that 87.5% pear type, 8.3% oval type, and 4.16% inverted comma 
type. The results of the study support the literature data. The results determined in the study would contribute 
deeply to surgical approaches in many clinical cases such as glenohumeral arthrodesis, internal fixation, 
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fracture stabilization, acromioplasty, acromionectomy, rotator cuff tendinitis, in more accurate analysis of 
shoulder anomalies and fractures. 
Keywords: Scapula, shoulder joint, morphometry, index. 
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HASTALARIN TELE-SAĞLIK UYGULAMALARINI BENİMSEMESİNDE 
KOLAYLAŞTIRICILAR VE ENGELLER: SİSTEMATİK DERLEME 

FACILITATORS AND BARRIERS OF PATIENTS' ADOPTION OF TELEHEALTH 
INTERVENTIONS: A SYSTEMATIC REVIEW 
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ÖZET 
Amaç: Bu sistematik derleme, tele-sağlık uygulamaları aracılığıyla sunulan sağlık bakım uygulamalarının 
hastalar tarafından benimsenmesindeki kolaylaştırıcı ve engelleyici faktörlerin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır.  
Gereç ve Yöntemler: PubMed, Science Direct, Cochrane Library, ProQuest Central, Web of Science, ve 
Google Scholar elektronik veri tabanları üzerinde taranan makaleler alınmıştır. Literatür taraması yapılırken 
İngilizce dilinde, son beş yıla ait yayınlanmış tüm araştırma makaleler çalışmada değerlendirilmiştir. Dahil 
edilme kriterlerine uyan 15 makale çalışma kapsamına alınmıştır. 
Bulgular: Çalışmaların örneklem sayısını 6152 kişi oluşturup, örneklem grubu cerrahi, dahili, nörolojik, kadın 
doğum ve jinekoloji, pediatri, onkoloji, aile hekimliği ve ayakta tedavi gören ve bu alanlara yönelik tanı, 
tedavi, teşhis ve izlem yapılan hastalardan oluşmaktadır. Tele-sağlık uygulamalarının hastalar tarafından 
benimsenmesindeki kolaylaştırıcı faktörler genel olarak, sağlık bakım hizmetlerine ulaşımı kolaylaştırması, 
zaman ve seyahat masraflarından tasarruf sağlaması, kendi kendine bakımın etkinliğini arttırması, tedavi, 
teşhis ve hastalık izlemini sağlamasıdır. Engelleyici faktörler olarak; tele-sağlık uygulamalarının yüz-yüze 
bakım hizmetleri kadar etkin olmaması, teknik sorunların, sağlık bakım sağlayıcılarıyla iletişim endişelerinin 
yaşanması ve kamera ile yüzleşmekten rahatsız olunması gibi durumlar belirtilmektedir. 
Sonuç: Yapılan çalışmalarda hastaların tele-sağlık uygulamalarını benimsedikleri ve memnun kaldıkları 
gözlenmiştir. Ortaya çıkan engelleri kaldırmak için hastaların fiziksel durumunun kavranması, hastalık 
durumuna uygun ve anlaşılır uygulamaların kullanılması gibi durumlar göz önüne alınmalıdır.  
Anahtar Kelimeler: Hastalar; hemşirelik; hemşirelik bilişimi. 
 
ABSTRACT 
Aim: This systematic review was conducted to determine the facilitator and barrier factors in the adoption of 
health care interventions offered through telehealth practices by patients. 
Material and Methods: Articles searched on PubMed, Science Direct, Cochrane Library, ProQuest Central, 
Web of Science and Google Scholar electronic databases were retrieved. During the literature review, all 
research articles published in last five years in English were evaluated in study. Fifteen articles meeting the 
inclusion criteria were included in the study. 
Results: The sample number of the studies consisted of 6152 people. The facilitating factors in the adoption 
of telehealth interventions by patients were generally facilitating access to health care services, saving time 
and travel costs, increasing the effectiveness of self-care, providing treatment, diagnosis and disease 
monitoring. As barrier factors; It is stated that tele-health interventions were not as effective as face-to-face 
care services, technical problems, communication concerns with health care providers, and being 
uncomfortable with the camera. 
Conclusion: In the studies, it was observed that the patients adopted tele-health interventions and were 
satisfied. In order to remove the barrierss that arise, situations such as understanding the physical condition of 
the patients and using appropriate and understandable interventions should be taken into consideration. 
Keywords: Patients; nursing; nursing informatics. 
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE UYGUN TANI TESTLERİNİN SEÇİMİ 
SELECTION OF SUITABLE DIAGNOSTIC TESTS IN THE COVID-19 PANDEMIC 

 
MELEK AYAN 

ORCID: 0000-0003-1008-2188 
 
ÖZET 
Dünyada beş milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Covid-19 pandemisi mikrobiyolojik tanı 
testlerinin önemini göstermiştir. Amaca yönelik doğru test seçimi, hasta tedavisinde, pandeminin 
yayılmasının önlenmesinde, sağlık sistemi üzerindeki iş yükününün ve sağlık harcamalarının 
azaltılmasında son derece önemlidir. SARS-COV-2 mikrobiyolojik tanı testlerini direkt tanı testleri ve 
serolojik testler olarak iki başlıkta toplayabiliriz. Direkt tanı testleri; virüs izolasyonu, nükleik asit testleri 
ve antijen testlerini içerir. Virus izolasyonu, rutin tanıda önerilmez. İlaç, aşı, patogenez araştırmalarında 
ve nötralizan antikor varlığının tespitinde kullanılır. Nükleik asit testleri ise virüs RNA’sının belli 
bölgelerinin izlenmesine dayanır. En sık kullanılan yöntem, virüs RNA’sının belli bölgelerinin çoğaltılarak 
tespit eden gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR)’dur. Akut 
enfeksiyonların tanısında altın standart testtir. Covid şüpheli ve semptomatik tüm bireylerde ve covid 
temaslılarda bu test kullanılır. Dizi analizi testi, virusun tüm genom baz dizilimini tespit eder. 
Mutasyonların araştırılması, epidemiyolojik çalışmalarda kullanılır. Antijen testlerinde genellikle virüsün 
N ve S proteinlerini tespit edilmektedir. Virus yükünün yüksek olduğu erken dönem semptomatik 
hastalarda kullanılabilir. Serolojik tanı testleri ise hasta serumunda virüsün genellikle S ve N proteinine 
karşı oluşan IgM, IgG ve IgM/IgG oranlarına bakılarak yapılır. Antikorların alt grubu olan nötralizan 
Antikor da ayrıca çeşitli yöntemlerle tespit edilebilir. Geç başvuran COVID-19 hastalarında veya aşılılarda 
antikor yanıtının belirlenmesi ve plazma bağışçılarının taranmasında kullanılır. Covid-19 tanısında her bir 
testin duyarlılık ve özgüllükleri farklıdır. Pandeminin kontrol altına alınabilmesi için mikrobiyolojik tanıda 
kullanılacak testlerin seçilmesi, uygulanması, yorumu ve doğru test algoritmasının belirlenmesi önemlidir 
ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı kontrolünde yürütülmelidir. 
Anahtar kelimeler: Covid-19, RT-PCR, Seroloji, Mikrobiyolojik Tanı Testleri 
 
ABSTRACT 
The Covid-19 pandemic, which has caused the death of more than five million people in the world, has shown 
the importance of microbiological diagnostic tests. 
Choosing the right test for the purpose is extremely important in patient treatment, preventing the spread of 
the pandemic, and reducing the workload and health expenditures on the health system. 
We can collect SARS-COV-2 microbiological diagnostic tests under two headings as direct diagnostic tests 
and serological tests. 
Direct diagnostic tests; virus isolation, nucleic acid tests, and antigen tests. 
Virus isolation is not recommended for routine diagnosis. It is used in drug, vaccine, pathogenesis studies and 
detecting the presence of neutralizing antibodies. 
Nucleic acid tests, on the other hand, are based on the monitoring of certain regions of the virus RNA. 
The most commonly used method is real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), 
which detects specific regions of virus RNA by amplification. It is the gold standard test in the diagnosis of 
acute infections. This test is used in all individuals who are suspected and symptomatic of Covid, and in those 
with covid contacts. Sequence analysis test detects the whole genome base sequence of the virus. The search 
for mutations is used in epidemiological studies. Antigen tests usually detect the N and S proteins of the 
virus.It can be used in early symptomatic patients with high viral load. 
Serological diagnostic tests are performed by looking at the ratios of IgM, IgG and IgM/IgG that usually occur 
against the S and N protein of the virus in the patient's serum. 
Neutralizing Antibody, which is a subgroup of antibodies, can also be detected by various methods. It is used 
to detect antibody response in late-presenting COVID-19 patients or vaccinated patients and to screen plasma 
donors. 
Sensitivity and specificity of each test are different in the diagnosis of Covid-19. In order to take the pandemic 
under control, it is important to select, apply, interpret and determine the correct test algorithm for the tests to 
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be used in microbiological diagnosis and should be carried out under the control of a Medical Microbiology 
specialist. 
Keywords: Covid-19, RT-PCR, Serology, Microbiological Diagnostic Tests 
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ÖZET 
Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), basit bir steatozdan steatohepatit, fibrozis ve siroza kadar 
ilerleyebilen ve alkole bağlı yağlı karaciğer hastalığının bulgularını taşıyan bir hastalıktır. Yanlış beslenme 
alışkanlıkları ve eşlik eden diğer kronik hastalıkların sonucu olarak tüm dünyada prevalansı artmaktadır. Bu 
çalışmanın amacı, farklı evrelerdeki NAYKH hastalarının beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesidir. 
Çalışma Aralık 2019 – Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa 
Hastanesi dâhiliye polikliniğinde takip edilen NAYKH tanısı konulmuş hastalar ile yürütülmüş olup, beslenme 
alışkanlıklarına ilişkin veriler yüz yüze anket ile toplanmıştır. 
Çalışmaya toplam 48 NAYKH hastası dahil edilmiş ve yaş ortalaması kadınlarda 35.85±8.3 (n=34), 
erkeklerde 42.35±7.2 (n=14)’dir. Ultrasonik değerlendirmede hastaların %6,3’ü evre I, %70,8’i evre II ve 
%22,9’u evre III olarak tespit edilmiştir. Hastaların %64,6’sında ise NAYKH’ye ilişkin aile öyküsü 
bulunmamaktadır. Evre II hastalarının %52,9’u obez ve %41.1’i morbid obez; evre III hastalarının ise %36,3’ü 
obez ve %63,3’ü morbid obezdir. Çalışmaya katılan hastaların %68,75’i egzersiz yapmamaktadır. Hastaların 
%58,3 (n=28)’ü diyet tedavisi almakta olup, çoğunluğu (n=22) en az 6 aydır diyetisyen takibindedir. 
NAYKH’ye ek olarak 7 hastada Diabetes Mellitus, 6 hastada hipertansiyon ve 5 hastada guatr varlığı tespit 
edilmiştir. Hastaların çoğu günde (%60,4) 2 ana öğün tüketmekte ve atlanılan öğün genellikle kahvaltı olup, 
hastalar hızlı yemek yediklerini beyan etmektedirler. Süt ve süt ürünleri tam yağlı olarak, et tüketimi ise 
çoğunlukla beyaz et olarak tercih edilmiştir. Hastaların %50’si beyaz ekmek tercih ediyor olup, tam tahıllı 
ekmek çeşitlerinin tüketimi azdır. Laboratuvar bulgularında ise HbA1c ve CRP ortalamalarının referans 
değerlerinden yüksek ve ALT, AST, LDL, HDL, TG, total kolesterolün normal referans aralıklarında olduğu 
görülmüştür.  
Yüksek beden kütle indeksi, yanlış beslenme alışkanlıkları ve sedanter yaşam NAYKH prognozunu 
hızlandıran faktörler olup, hastalığa uygun diyet tedavisi, beslenme eğitimi ve yaşam tarzı değişikliğinin 
yapılması hastalığın kontrol altına alınmasında önemlidir. 
Anahtar Kelimeler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, beslenme alışkanlıkları, Obezite 
 
ABSTRACT 
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a disease that can progress from a simple steatosis to 
steatohepatitis, fibrosis and cirrhosis and carries the signs of alcohol-induced fatty liver disease. Its prevalence 
is increasing all over the world as a result of wrong eating habits and other accompanying chronic diseases. 
The aim of this study is to evaluate the nutritional habits of patients with NAFLD at different stages. 
The study was carried out with patients diagnosed with NAFLD who were followed up in the internal medicine 
outpatient clinic of Istanbul Yeni Yüzyıl University Private Gaziosmanpaşa Hospital between December 2019 
and February 2020, and the data on their eating habits were collected with a face-to-face questionnaire. 
A total of 48 NAFLD patients were included in the study, and the mean age was 35.85±8.3 (n=34) in females 
and 42.35±7.2 (n=14) in males. In the ultrasonic evaluation, 6.3% of the patients were identified as stage I, 
70.8% as stage II and 22.9% as stage III. 64.6% of the patients did not have a family history of NAFLD. 52.9% 
of stage II patients were obese and 41.1% were morbidly obese; 36.3% of stage III patients are obese and 
63.3% are morbidly obese. 68.75% of the patients participating in the study do not exercise. 58.3% (n=28) of 
the patients are on diet therapy, and the majority (n=22) are under dietitian follow-up for at least 6 months. In 
addition to NAFLD, Diabetes Mellitus was found in 7 patients, hypertension in 6 patients, and goiter in 5 
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patients. Most of the patients (60.4%) consume 2 main meals a day and the skipped meal is usually breakfast, 
and the patients declare that they eat fast. Milk and dairy products are preferred as full fat, meat consumption 
is mostly white meat. 50% of the patients prefer white bread, and consumption of whole grain bread types is 
low. In the laboratory findings, it was observed that the averages of HbA1c and CRP were higher than the 
reference values, and ALT, AST, LDL, HDL, TG, total cholesterol were within the normal reference ranges. 
High body mass index, wrong eating habits and sedentary life are factors that accelerate the prognosis of 
NAFLD, and appropriate diet therapy, nutrition education and lifestyle changes are important in controlling 
the disease. 
Keywords: Non-alcoholic fatty liver disease, nutritional habits, obesity 
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ABSTRACT 
Biochar is a renewable value-added material that can be synthesized from agro-waste derived materials or 
waste materials. Recently attention has been channeled to utilization of Biochar-based materials (BBM) as a 
result of countless environmental benefits obtainable through them as sustainable and renewable biomaterials 
that adequately position them for green application in accordance with principle of Green Chemistry #7. They 
are porous in nature and suitable to be employed as environmental benign adsorbent/heterogenous catalytic 
materials for environmental remediation and potentials green credentials that make them preferred candidate 
over carbon adsorbent synthesized petroleum-derived sources. The origin of renewable resources has been 
investigated by numerous researchers and found to be remarkable as a perfect replacement for conventional 
nonrenewable materials. Moreover, the rapid increase in the world population has been the primary reason for 
promoting novel green-driven technology and processes, whose products can subsequently mitigate 
environmental pollution and its detrimental effect on our climate. Therefore, this work presents efficient 
strategies for remediation of heavy metals and pharmaceutical contaminants in order to prevent further 
environmental degradation that tend to pose a great threat to human health and ecosystem. Owing to the 
positive impact of biochar derived materials on environment we present their catalytic applications toward 
removal of emerging contaminants to adequately achieve SDG #6 (clean water and sanitation for all). 
Keywords: Biomass; Biochar; Catalysis; Remediation; Pollutants; Sustainability. 
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ARAŞTIRILMASI 

LONG-TERM INVESTIGATION of THE THIOLE-DISULFITE HOMEOSTASIS AFTER COVID-
19 INFECTION 

 
Tuba ÖZGÖÇER 

ORCID: 0000-0002-4590-1342 
Hakim ÇELİK 
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Mehmet Reşat CEYLAN 
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ÖZET 
Tiyol-disülfid dengesi vücudun antioksidan kapasitesini yansıtan bir parametre olup, oksidatif stres belirteci 
olarak çeşitli klinik hastalıkların patogenezisinde rol oynar. Radikal aracılı protein oksidasyonunun erken 
belirteci, native tiyol (-SH) gruplarının oksitlenmesi sonucu ortaya çıkan disülfid (-SS) bağlarıdır. Bu 
çalışmada COVID-19 enfeksiyonunun patogenezinde rol oynayan tiyol-disülfid dengesinin uzun vadede nasıl 
etkilendiği ve hastalığın klinik izlemindeki rolü araştırılmıştır.  
Çalışmaya 17 kadın ve 25 erkekten oluşan COVID-19 hastaları (n=42) dahil edildi. Hastalar ayrıca semptom 
şiddeti (düşük, orta, yüksek), yaş grubu (≤36, 37-46, 47-57) ve  vücut kitle indeksi (VKİ) (normal, şişman) 
bakımından gruplara ayrıldı. COVID-19 pozitif olduktan sonra 15, 30, 45 ve 60. günlerde serum örnekleri 
alındı. Alınan serum örneklerinden tiyol, disülfit ve native tiyol düzeyleri spektrofotometrik yöntemle ölçüldü.  
SS düzeyi 60.günde 15. ve 45. günlerden daha yüksek tespit edilmiştir (p<0.02). SS / total SH ve Native 
SH/Total SH oranları 45.günde 60.günden daha yüksektir (p<0.02). Cinsiyet bakımından SS, SS/Native SH, 
SS/Total SH düzeyleri erkek bireylerde daha yüksek iken (p<0.01), Native SH/Total SH kadınlarda daha 
yüksek gözlenmiştir (p<0.01). Hastalık şiddeti bakımından düşük semptomlu hastalarda Native SH düzeyi 
orta şiddetli hastalara göre daha düşük gözlenmiştir (p<0.05). Yaş grupları bakımından SS düzeyi ileri yaşa 
göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Normal VKİ grubundaki hastalarda SS/Native SH veya total 
SH oranları, şişman grubuna göre daha yüksek iken, native SH/total SH oranı şişman gruba göre daha düşük 
gözlenmiştir (p<0.04). Göğüs ağrısı, tat kaybı, iştah eksikliği semptomları ile 15.gündeki native SH düzeyleri 
arasında negatif korelasyonlar tespit edilmiştir (r> -0.543; p<0.04). Göğüs ağrısı ile total SH arasında pozitif 
korelasyonlar görülmüştür (r= 0.671; p=0.017). Halsizlik, uyku hali, burun tıkanıklığı semptomları ile SS 
arasında negatif korelasyonlar görülürken (r> -0.601; p<0.04); koku kaybı ile SS arasında pozitif 
korelasyonlar görülmüştür (r=0.505; p= 0.023). SS ve native SH arasında negatif korelasyonlar görülmüştür 
(r= -0.544; p=0.002).  
Sonuç olarak (1) COVID-19 enfeksiyonundan sonra SS düzeyinin ilk günlere göre 60.günde artmış olması, 
bireylerin uzun vadede oksitlenmiş protein bileşiklerinin olduğuna işaret etmektedir (2) Erkek hastalarda 
kadınlara göre protein oksidasyonu daha fazladır (3) Semptom şiddeti native SH düzeyini artırmıştır. (4) İleri 
yaş grubunda ve düşük VKİ olan hastalarda protein oksidasyonu artmıştır. (5) Antioksidan kapasitesinin 
belirteci olan native SH düzeyi bazı spesifik semptomlarla negatif ilişkilidir.  
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Tiyol-disülfit dengesi, oksidatif stres 
 
ABSTRACT 
Thiol-disulfide balance is a parameter that reflects the antioxidant capacity of the body and plays a role in the 
pathogenesis of various clinical diseases as a marker of oxidative stress. An early marker of radical-mediated 
protein oxidation is the disulfide (-SS) bonds that result from the oxidation of native thiol (-SH) groups. In 
this study, it was investigated how the thiol-disulfide balance, which plays a role in the pathogenesis of 
COVID-19 infection, is affected in the long term and its role in the clinical follow-up of the disease. 
COVID-19 patients (n=42) consisting of 17 women and 25 men were included in the study. Patients were 
further divided into groups in terms of symptom severity (low, moderate, high), age group (≤36, 37-46, 47-
57), and body mass index (BMI) (normal, obese). Serum samples were collected on days 15, 30, 45, and 60 
after being positive for COVID-19. Thiol, disulfide and native thiol levels from serum samples were measured 
by spectrophotometric method. 
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The SS level was higher on the 60th day than on the 15th and 45th days (p<0.02). SS / total SH and Native 
SH/Total SH ratios were higher at 45th day than 60th day (p<0.02). In terms of gender, SS, SS/Native SH, 
SS/Total SH levels were higher in males (p<0.01), while native SH/Total SH levels were higher in females 
(p<0.01). In terms of disease severity, native SH level was observed to be lower in patients with low symptoms 
compared to patients with moderate disease severity (p<0.05). It was determined that the SS level in terms of 
age groups was lower than that of advanced age (p<0.05). While SS/native SH or total SH ratios were higher 
in patients in the normal BMI group than in the obese group, the native SH/total SH ratio was observed to be 
lower than in the obese group (p<0.04). Negative correlations were found between chest pain, loss of taste, 
and lack of appetite symptoms and native SH levels on the 15th day (r> -0.543; p<0.04). There were positive 
correlations between chest pain and total thiol (r= 0.671; p=0.017). While there were negative correlations 
between symptoms of fatigue, sleepiness, nasal congestion and SS (r> -0.601; p<0.04); Positive correlations 
were found between loss of smell and SS (r=0.505; p= 0.023). Negative correlations were observed between 
SS and native SH (r= -0.544; p=0.002). 
Consequently (1) The fact that the SS level increased on the 60th day after COVID-19 infection compared to 
the first days indicates that individuals have oxidized protein compounds in the long term (2) Protein oxidation 
is higher in male patients than females (3) Symptom severity increased the native SH level. (4) Protein 
oxidation is increased in advanced age group and patients with low BMI. (5) Native SH level, which is a 
marker of antioxidant capacity, is negatively associated with some specific symptoms. 
Keywords: COVID-19, thiole-disulfite homeostasis, oxidative stress 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF TITANATE NANOTUBES FOR 
ANTIMICROBIAL APPLICATIONS 
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Ogunlesi Opeyemi Elizabeth 

Oyeleke Peter Olaoye 
Akinfoyeku Aanuoluwapo Feyisayo 

Adegbile Adekunle Aliu 
 
ABSTRACT 
Recently utilization of nanotechnology has gained wide applications in various fields such in water 
purification, energy sector, health and medical sectors etc. In actual fact, nanotechnology is a promising field 
for new applications in medicine. Recently few sectors of medicine and treatment have employed nano-
derived materials for efficient applications which have tremendously contributed the growth of medical sector. 
Titanate nanotubes have been synthesized and explored for the enhancement or inhibition of immune 
responses which has specifically used in the detection ability of the immune system. Of recent titanate 
nanotubes have been reported in medical applications owing to their various interesting characteristic features. 
Such as environmental benign features, low-cost in nature, abundance in natures etc. Therefore, sequel to their 
attractive characteristic properties in this experimental study we synthesized titanate nanotubes from TiO2 via 
hydrothermal technique-a synthetic method that is equally environmentally benign. Various morphologies 
were synthesized such titanate layered, nanowires. Among synthesized morphologies, titanate nanotubes 
showed interesting application for antimicrobial functions according to the various characterization techniques 
employed (TEM, XRD, FTIR, BET). As a result, new developments of technologies based on the 
manipulation of matter at the nanoscale was explored due to their physiological and pathological mechanisms 
of biological processes due to their improved features in the field of bio detection of pathogens and proteins, 
tissue engineering, separation of cells and molecules, implantable biosensors, medical implants, and drug 
delivery. Nanoparticles (NPs) are increasingly used to target bacteria as an alternative to antibiotics. Therefore, 
we conclude that titanate nanotubes are suitable for the treatment of bacterial infections such as in antibacterial 
applications for prevention. In conclusion, this study offers insight into utilization of titanate nanotubes for 
medical and antimicrobial applications. 
Keywords: Biomedical, TiO2, Titanate nanotubes (TNTs), Nanowires, Antimicrobial functions. 
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ACETONEMIC SYNDROME OR CYCLIC VOMITING SYNDROME 
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Lirchuk Oleksandr 

Ukrainets Anna 
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ABSTRACT 
Relevance: Acetonemic syndrome (AS) is a set of symptoms caused by an increase in the serum content of 
ketone bodies. AS is a pathological syndrome that occurs mainly in childhood in 4-6% of children aged from 
1 to 13 years. 
Aim: The purpose of the work is to describe the peculiarities of the clinical picture of  AS on the basis of 
clinical, laboratory and instrumental methods of identification of its early clinical markers. 
Materials And Methods: analysis of a clinical case based on the study of clinical records and data from the 
literature related to this nosology. 
Result: An analysis of a case of a 4-year-old child has been performed. Complaints:  episodes of vomiting 
without pathological impurities not related to diet, fever to subfebrile temperature figures. According to the 
anamnesis this patient was treated for ARI, acute obstructive bronchitis, pneumonia with short periods of 
improvement of clinical and laboratory symptoms. In this regard, she received cephalosporins, macrolides. 
Before the hospitalisation, there were three episodes of vomiting, aggravation of the general condition, apathy, 
general pallor of the skin. 
In Blood count – leukocytosis,  ketone bodies in the urine (++), biochemical analysis without pathological 
changes,blood glucosae  rate  is normal. 
From the foregoing, the acetonemic syndrome was diagnosed.  
The modern theory of the occurrence of AS is formulated as enzymatic insufficiency at the hepatic level. 
Conclusion: Given the fact that the patient was diagnosed AS for the first time, we can assume that the 
pathological condition arose against the background of long-term therapy with AB that undergo the hepatic 
transformation and shift the enzymatic activity of the liver. 
Keywords: Acetonemic syndrome,toddler, enzymatic insufficiency. 
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EVALUTION OF ANTIBACTERIAL EFFICACY OF Cb6 (E)-1-(4-fluorophenyl)-3 -phenylprop-2-
en-1-one AGAINST ESCHERICHIA COLI 

 
Muhammad Naeem Faisal 

Aiza Kamal Khan 
Alishbah Roobi 
Noreen Aslam 

Momna Mehmood 
 
ABSTRACT 
Antibiotics are being used against different bacterial infections through their bactericidal and bacteriostatic 
activity. Sub-therapeutic level and rational use of antibiotics are the main cause of developing resistance 
among the bacterial population against antibiotics. The incidence of recurrent infection and sharing the 
resistance genes among resistant bacteria is increasing globally with a critical health issue. Different studies 
have been conducted on chalcones and were suggested fair to the good antibacterial activity of these 
compounds against limited strains of the gram-positive and gram-negative bacterial population. Current study 
was designed to evaluate the antibacterial (E Coli) efficacy of Cb6 (E)-1-(4-fluorophenyl)-3 -phenylprop-2-
en-1-one. Escherichia-coli developed resistance against the different antibiotic groups and acquired resistance 
genes through vertical and horizontal gene transfer. With permission of the ethical review committee, sepsis, 
UTI, and fecal samples were collected from Allied Health care, Faisalabad. Culturing the E. coli on 
MacConkey agar medium along with Cb6 (E)-1-(4-fluorophenyl)-3 -phenylprop-2-en-1-one. Antibiotic 
sensitivity assays through the disc diffusion method were performed and study results revealed the profound 
growth of E Coli that showed resistance against Cb6 (E)-1-(4-fluorophenyl)-3 -phenylprop-2-en-1-one. Study 
results of gene expression analysis showed that prevalence of significant (P<0.0001) resistant genes Van B, 
erm C, Iva-A, Qnr-A, Qnr-B, tet-M, tet-O, and tet-W resistant genes in E. coli against chalcones. Overall study 
results concluded that the chalcones shoed resistant against E Coli. 
Keywords: Resistance genes, E.coli, Chalcones, Bactericidal, Bacteriostatic 
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THE PHARMACEUTICAL ORGANIC COSMETICS MARKET OF ROMANIA IN THE 
EUROPEAN CONTEXT 

 
Felicia Andrei 

Anca Dragomirescu 
 
ABSTRACT 
It was in the 1990s that consumers' enthusiasm for organic products began to take off. In 2020, 76% of the 
Romanian people said they wanted to use products that protect both the planet and their health. While in 2005, 
organic cosmetics only represented 1% of cosmetics sales in pharmacies, some analysts predicted that this 
could reach 10% by 2020 or could represent 1/3 in the turnover of the cosmetics market. 
Indeed, Romania appears to be the European country which recorded the strongest growth in annual sales of 
organic cosmetics with an increase of 30 to 40% in the last years. The market share in value of these products 
on the overall market in 2020 was estimated at 2%, while it was 5% for Europe.  
According to our survey of 897 women aged 25 and over: 43% of them said they were ready to use a certified 
organic product to replace their usual product. Likewise, another study line of 400 women over 20 years old: 
9/10 declared themselves seduced after having tested them. That is why the number of companies applying 
for an organic label increased in the last year by 40%, resulting a total of 70 requests from companies, 
including 50 Romanians.  
In this context, we were able to observe that in 2020, skin care products appeared to be the most dynamic in 
the organic beauty sector, with 80% of launches. After skin care, toiletries and hair products were also the 
fastest growing segments of the market. In addition, organic cosmetics intended for men and even babies were 
also proving to be in marked development. On the other hand, Romania is reportedly behind when it comes 
to organic make-up, which is already in a big descending trend in the world due to the pandemics. 
Keywords: cosmetics, organic, pharmaceutic 
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ROLE OF CLIMATE CHANGE IN EMERGENCE AND RE-EMERGENCE OF DISEASES 
 

Manuel Thomas 
Nisha P. 

 
ABSTRACT 
Climate change is the greatest challenge of humanity in the 21st century which threatens every aspects of life 
on earth. Changing weather patterns increase the risk of infectious diseases around the world as diseases 
traditionally associated with tropical and subtropical regions are reaching new areas of the world. There are 
both direct and indirect implications of climate change on the scope and distribution of emerging and re-
emerging pathogens and their associated vectors and host species. In short, links between climate change and 
emerging and re-emerging diseases are complex and multifaceted. Rising temperatures, fluctuating 
precipitation patterns, and a higher frequency of extreme weather events associated with climate change will 
gear the distribution, abundance, and prevalence of infection in the vector animals. Alterations in the 
distribution, abundance, and carrier status of vector animals will influence human exposures, which are 
expected to alter risk for human diseases. Thus, climate change will alter the geographic and seasonal 
distributions of existing vectors and vector-borne diseases. Changes in the patterns of infectious disease may 
in turn lead to further ecological disruption through the changing distributions and populations of target plants 
and animals. Now the world is familiar that a climate change will perpetuate, or perhaps exacerbate, public 
health issues and economic stagnation due to emerging and re-emerging diseases. 
Keywords: Climate change, Emerging and Re-emerging Diseases,  
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THE IMPORTANCE OF SOFTSKILLS INCLUDING INTERPERSONAL SKILLS AND 
COMMUNICATION IN MIDWIFERY 
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ABSTRACT 
Soft skills have become absolutely essential for both individual and organizational growth and success. 
Technical and professional skills are indispensable, but they are not enough to find a job or keep it. In this 
sense, it has become outdated with the traditional leadership style. Professional managers expect their 
employees to have something more, which we call today, softskills.  
The World Health Organisation has stated that ‘strengthening midwifery education is a key step to improving 
quality of care and reducing maternal and newborn mortality and morbidity’. Midwives respect and enable 
the human rights of women and children, and their priority is to ensure that care always focuses on the needs, 
views, preferences, and decisions.  
Softskills, or non-technical skills, are a set of meta-cognitive abilities that complement hardskills to ensure 
the safe performance of a technical activity. They have a significant role in the resolution and management of 
critical situations in different fields, including emergency medicine, for example obstetric emergencies, where 
the contribution to the permanent construction of an environment for the learning of personnel and the 
development of these non-technical skills comes from.    
The evidence shows that the positive contribution of midwives to health plays a role in the long-term and well-
being of women, newborns and families.  
Keywords: Soft skills, communication, midwives 
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ÇOK SEVİYE TUTULUMLU BRUSELLA SPONDİLODİSKİTİS: NADİR BİR VAKA 
MULTI-LEVEL INVOLVEMENT BRUSELLA SPONDYLODISCITIS: A RARE CASE 

 
Faruk TONGA 

ORCID: 0000-0001-7133-8613 
 
ÖZET 
Giriş ve Amaç: Brusella; hayvanlarla doğrudan veya dolaylı olarak temasla ortaya çıkan zoonotik bir 
hastalıktır (1). Ortadoğu, akdeniz, orta ve güney Amerika’da endemiktir (2). Hastaların %10-85’inde 
komplikasyon olarak spondilodiskitis, sakroileit, osteomiyelit, artrit, bursit ve tenosinovit şeklinde kemik-
eklem tutlumu vardır (3). Spondilodiskitis en sık lomber bölgede görülür, bunu sırasıyla torakal ve servikal 
bölge takip eder (4). Genellikle tek seviye enfekte olur. Çoklu seviye spondilodiskitis tutulumu çok nadirdir. 
Bu çalışmamızda; çoklu seviye Brusella spondilodiskitisli olgumuzu sunmayı amaçladık. 
Materyal ve metod: Nöroşirürji polikliniğine bel ağrısı ile müracaat eden ve çoklu seviye Brusella 
spondilodiskitis tanısı alan hastanın anamnez bilgileri, laboratuar sonuçları ve radyolojik bulguları kayıt 
edildi. Hastaya kan tetkikleri ve Brusella Rose Bengal ve Tüp Aglütinasyon testleri yapıldı. 1.5 Tesla MRI 
cihazı ile kontrastız T1, T2 sagittal ve T2 axial, kontrastlı T1 sagittal ve axial vertebral kolon görüntüleri 
alındı.    
Bulgular: Hastamız 67 yaşında erkek. 20 gündür ilerleyici bel ve sırt ağrısı, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı var. 
Mesleği hayvancılık olan hasta; direkt olarak hayvanlara temas etmekte ve pastörize olmayan süt ve süt 
ürünleri tüketmektedir. Fizik muayenede bel hareketleri çok kısıtlı. Nörolojik muayenede patolojik bir bulgu 
yok. Eritrosit sedimentasyon hızı 82mm/saat, C-reaktif protein 107 ( normal değer 0-5), Brusella Rose Bengal 
testi (+), Brusella Tüp Aglütinasyonu 1/640 (+), diğer kan tetkikleri normal sınırlarda. Kontrastsız MRI 
görüntülerde; L4-5, daha belirgin olmak üzere L1-2 , L5-S1 ve T9-10 disk mesafeleri düzeyinde T1 serilerde 
normal kemik iliğine göre hipointens, T2 serilerde heterojen hiperintens karakterize sinyal intensite kayıtları 
izlenmektedir. Kontrastlı serilerde bahsi geçen lokalizasyonlarda disk mesafesine uzanım gösteren yoğun 
kontrastlanma izlenmektedir (Resim 1, 2, 3).  
Sonuç: Nöroşirürji pratiğinde polikliniklerinde sıkça rastlanılan inatçı bel ve sırt ağrılarının ayırıcı tanısında 
Brusella Spondilodiskitis akılda tutulmalıdır. Bu nedenle bir kaç soru ile hastalığın öyküsünün alınması, aynı 
gün sonuçlanabilecek basit laboratuar tetkiklerinin yapılması ve iyi bir radyolojik değerlendirme çok 
önemlidir. 
Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, Spondilodiskitis, Brusella,  
 
ABSTRACT 
Introduction and Aim: Brucella is a zoonotic disease caused by direct or indirect contact with animals (1). 
It is endemic in the Middle East, Mediterranean, Central and South America (2). 10-85% of patients have 
bone-joint involvement as complications such as spondylodiscitis, sacroiliitis, osteomyelitis, arthritis, bursitis 
and tenosynovitis (3). Spondylodiscitis is most commonly seen in the lumbar region, followed by the thoracic 
and cervical regions, respectively (4). Usually only one level is infected. Multi level spondylodiscitis 
involvement is very rare. In this study, we aimed to present our multi level Brucella spondylodiscitis case. 
Material and method: Anamnesis, laboratory results and radiological findings of the patient who applied to 
the neurosurgery outpatient clinic with low back pain and was diagnosed with multiple-level Brucella 
spondylodiscitis were recorded. Blood tests and Brucella Rose Bengal and Tube Agglutination tests were 
performed on the patient. T1, T2 sagittal and T2 axial, contrast-enhanced T1 sagittal and axial vertebral 
column images were obtained with a 1.5 Tesla MRI device. 
Results: Our patient is 67 years old male. He has progressive back pain, fever, loss of appetite, and weight 
loss for 20 days. The patient, whose occupation is animal husbandry, directly contacts animals and consumes 
unpasteurized milk and dairy products. Back movements are very limited on physical examination. No 
pathological finding in neurological examination. Erythrocyte sedimentation rate 82mm/hour, C-reactive 
protein 107 (normal value 0-5), Brucella Rose Bengal test (+), Brucella Tube Agglutination 1/640 (+), other 
blood tests are within normal limits. On non-contrast MRI images, signal intensity recordings characterized 
as hypointense in T1 series and heterogeneous hyperintense in T2 series are observed at the level of disc 
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distances L4-5, more specifically L1-2, L5-S1 and T9-10. Intense contrast enhancement, extending to the disc 
distance, is observed in the above-mentioned localizations in the contrast-enhanced series (Figures 1, 2, 3). 
Conclusion: Brucella spondylodiscitis should be kept in mind in the differential diagnosis of persistent low 
back and back pain, which is frequently encountered in outpatient clinics in neurosurgery practice. For this 
reason, taking the history of the disease with a few questions, performing simple laboratory tests that can be 
concluded on the same day, and a good radiological evaluation are very important. 
Keywords: low back pain, spondylodiscitis, brucella 
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KOBALT UYGULANAN RATLARDA SİLİBİNİNİN KALPTEKİ MİNERAL DÜZEYLERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF SILIBININ ON MINERALS LEVELS IN THE HEART OF COBALT-TREATED 
RATS 
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ÖZET 
Simgesi Co olan kobalt elementi yer kabuğunda bulunan bir metaldir. Eser miktarda fizyolojik olup B12 
vitaminin sentezi için gereklidir, fazlası toksik etki göstermektedir (1-3). Silibinin, 1968’de deve dikeni 
(Sylibum marianum) bitkisinden elde edilen bir flavonoiddir. Antioksidan, antiinflamatuvar, antikanserojen 
ve hücre koruyucu özellikleri bilinmektedir(4-8). Çalışmamızda fitoterapötik ajan olarak seçilmiştir. 
Çalışmamızda yüksek dozda kobalt uygulanan ratlarda kalp dokusundaki element düzeylerindeki değişiklik 
üzerine Silibinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yedi gün boyunca 1. gruba izotonik serum (i.p.), 2. 
gruba (150 mg/kg/gün kobalt, oral gavaj), 3. gruba (100 mg/kg/gün silibinin, oral gavaj) ve 4. gruba (150 
mg/kg/gün kobalt + 100 mg/kg/gün silibinin, oral gavaj) verilmiştir. Ratlar anestezi altında sakrifiye edildikten 
sonra kalp dokusu analiz zamanına kadar -20 0C de muhafaza edildi. Dokular AAS cihazında ppm cinsinden 
analiz edildi. Mineraller biyokimyasal hemde fizyolojik olaylarda kullanılırlar. Kalp dokusunda varlığı bilinen 
(9,10) Demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn), Mangan (Mn), sodyum (Na), potasyum (K), magnezyum (Mg), 
selenyum (Se) ve nikel (Ni) elementlerine bakıldı. 1., 2., 3. ve 4. gruplarda sırasıyla (ort±std sp) Fe; 
98.61±7.53, 104.60±15.13, 99.73±8.37 ve 98.12±7.69 ppm, Cu; 6.64±0.81, 7.33±1.45, 6.29±1.35 ve 
7.09±0.89 ppm, Zn; 15.70±1.01, 14.65±1.26, 17.02±1.22 ve 15.46±0.91 ppm, Mn; 0.39±0.07, 0.40±0.05, 
0.43±0.04 ve 0.41±0.02 ppm, Na; 753±51.22, 794±39.55, 685.23±43.03 ve 705.6±55.66 ppm, K; 
2074.77±117.62, 1971.81±87.33, 2097.47±115.50 ve 2000.86±139.64 ppm, Mg; 191.79±10.04, 
186.76±10.38, 198.22±11.63 ve 199.25±14.72 ppm, Se; 0.47±0.05, 0.41±0.02, 0.45±0.06 ve 0.43±0.05 ppm, 
Ni; 14.63±1.27, 10.96±1.08, 16.85±1.29 ve 13.89±1.48 ppm olarak tespit edilmiştir. Demirde 2. grupta kontrol 
grubuna göre artış, 3. Grupta kontrole göre artma ve 4. gruplarda azalma tespit edildi. Bakırda 2. grupta 
kontrole göre artış, 3. grupta azalma, 4. grupta tekrar artma tespit edildi. Çinkoda 2. ve 4. grupta kontrole göre 
azalma, 3. grupta artma gözlendi. Mangan düzeylerinde anlamlı değişiklik tespit edilmedi. Sodyumda 2. 
grupta artış, 3 ve 4. gruplarda azalma gözlendi. Potasyumda kontrole kıyasla 2 ve 4. gruplarda azalma, 3. 
grupta artma tespit edildi. Magnezyumda kontrole kıyasla 2. grupta azalma, 3 ve 4. gruplarda artış gözlendi. 
Selenyumda kontrole göre 2. grupta değişiklik gözlenmezken 3 ve 4. grupta hafif artış tespit edildi. Son olarak 
nikelde kontrole kıyasla 2 ve 4. gruplarda azalma 3. grupta artma gözlenmiştir. İstatistiksel olarak grup içi 
değişiklikler sadece Zn, Na ve Ni minerallerinde anlamlı olduğu (p˂0.05) SPSS proğramının ANOVA metodu 
ile tespit edildi. 
Bu çalışma Bingöl Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik kurulunun 2021/02 tarih/sayılı izni ile 
yapılmıştır.  
Anahtar kelimeler: kalp, kobalt, mineral, silibinin,  
 
ABSTRACT 
Cobalt element, symbol Co, is a metal found in the earth's crust. It is physiological in trace amounts and is 
necessary for the synthesis of vitamin B12, and excess has a toxic effect (1-3). Silibinin is a flavonoid obtained 
from the milk thistle (Sylibum marianum) plant in 1968. Its antioxidant, anti-inflammatory, anticarcinogenic 
and cell protective properties are known (4-8). It was selected as a phytotherapeutic agent in our study. In our 
study, it was aimed to investigate the effect of Silibinin on the changes in element levels in the heart tissue in 
rats administered high dose cobalt. Isotonic serum (i.p.) to group 1 for seven days, group 2 (150 mg/kg/day 
cobalt, oral gavage), group 3 (100 mg/kg/day silibinin, oral gavage) and group 4 (150 mg) /kg/day cobalt + 
100 mg/kg/day silibinin, oral gavage) was given. After the rats were sacrificed under anesthesia, the heart 
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tissue was kept at -20 0C until the time of analysis. Tissues were analyzed in ppm in the AAS device. Minerals 
are used in both biochemical and physiological events. Iron (Fe), copper (Cu), zinc (Zn), Manganese (Mn), 
sodium (Na), potassium (K), magnesium (Mg), selenium (Se) and nickel (Ni) known to exist in heart tissue 
(9,10) ) elements were checked. Fe in the 1st, 2nd, 3rd and 4th groups, respectively (mean±std sp); 98.61±7.53, 
104.60±15.13, 99.73±8.37, and 98.12±7.69 ppm, Cu; 6.64±0.81, 7.33±1.45, 6.29±1.35 and 7.09±0.89 ppm, 
Zn; 15.70±1.01, 14.65±1.26, 17.02±1.22 and 15.46±0.91 ppm, Mn; 0.39±0.07, 0.40±0.05, 0.43±0.04, and 
0.41±0.02 ppm, Na; 753±51.22, 794±39.55, 685.23±43.03 ve 705.6±55.66 ppm, F; 2074.77±117.62, 
1971.81±87.33, 2097.47±115.50 and 2000.86±139.64 ppm, Mg; 191.79±10.04, 186.76±10.38, 198.22±11.63 
and 199.25±14.72 ppm, Se; 047±0.05, 041±0.02, 0.45±0.06 and 0.43±0.05 ppm, Ni; It was determined as 
14.63±1.27, 10.96±1.08, 16.85±1.29 and 13.89±1.48 ppm. There was an increase in iron in the 2nd group 
compared to the control group, an increase in the 3rd group compared to the control group, and a decrease in 
the 4th group. There was an increase in copper in the 2nd group compared to the control, a decrease in the 3rd 
group, and an increase in the 4th group. There was a decrease in zinc in the 2nd and 4th groups compared to 
the control, and an increase in the 3rd group. No significant changes were detected in manganese levels. An 
increase in sodium was observed in the 2nd group, and a decrease in the 3rd and 4th groups. There was a 
decrease in potassium in groups 2 and 4, and an increase in group 3 compared to the control. A decrease in 
magnesium was observed in the 2nd group compared to the control, and an increase was observed in the 3rd 
and 4th groups. While there was no change in selenium in the 2nd group compared to the control, a slight 
increase was detected in the 3rd and 4th groups. Finally, a decrease in nickel in the 2nd and 4th groups 
compared to the control, an increase in the 3rd group was observed. Statistical in-group changes were found 
to be significant only in Zn, Na and Ni minerals (p˂0.05) by ANOVA method of SPSS software.This study 
was carried out with the permission of Bingöl University Experimental Animals Local Ethics Committee 
2021/02 date/number. 
Keywords: Cobalt, heart, mineral, silibinin 
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MIRIZZI SYNDROME 
 

Furkan Ali UYGUR 
ORCID:0000-0001-6598-3675 

Enes AGIRMAN 
ORCID:0000-0002-0289-1252 

 
ABSTRACT 
Mirizzi Syndrome is a disease that covers pathologies ranging from a stone in the Hartman pouch of the 
gallbladder or a stone or stones in the cystic duct pressing on the main bile duct, causing biliary tract 
obstruction, to cholecystocholedochal fistula and injury to the common bile duct. It is seen in approximately 
0.3-3% of all cholecystectomy patients and in 0.1% of patients with gallstone disease. It is more common in 
the elderly. It is seen at similar rates in men and women. 
Right upper quadrant pain is present in almost every patient. Jaundice and fever can also be seen. 
It may be associated with pancreatitis and cholecystitis. In the differential diagnosis, sclerosing cholangitis, 
biliary tract tumor and pancreatic cancer should be kept in mind. Ultrasonography, computed tomography, 
mrcp and percutaneous transhepatic cholangiography are the main methods that can be used in diagnosis. 
Despite all diagnostic procedures, not every patient can be diagnosed in the preoperative period. 
The main treatment for Mirizzi syndrome is surgery. The main goal of treatment is to avoid biliary tract injury, 
complete cholecystectomy, and treat cholecystocholedochal fistula, if present, appropriately. In some cases, a 
bilioenteric anastomosis such as choledochoduodenostomy or surgical treatment options such as Roux-en-Y 
hepaticojejunostomy may be required. 
Laparoscopic cholecystectomy is generally contraindicated. However, there are still no randomized studies 
comparing open surgery and laparoscopic surgery. 
Keywords: Mirizzi syndrome, cholecystectomy, jaundice 
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FEMALE HEALTH WORKERS - COVID 19 
 

Chaimae Moujahid 
Hiba Houradi 

JACK Turman 
Loubna Amahdar 

 
ABSTRACT 
Overview: female health workers represent a major component of any health system, they constitute the 
majority of nurses workforce and occupy many health services. During the covid19 pandemic they represented 
the frontline to tackle the consequences and provide proper health care during this emergency. 
Objective and method: In order to assess the social and family impact related to work during the Covid19 
pandemic and its toll on the willingness and ability to work, a qualitative study was performed among 
Moroccan female health workers between March and May2020. Eleven semi structured interviews were 
carried out with each participant.  
Results:  the majority of the participants felt motivated to work during the pandemic, driven mostly by a sense 
of moral obligation, a number of obstacles faced during the pandemic were identified as the majority of 
participants expressed concerns regarding work conditions, transportation and security issues, stigmatization 
and social distancing, and marital conflict seems more powerful and negatively impacted by work during 
pandemic among the newly married participants. 
Conclusion: despite the numerous of obstacles faced by our participants, most of them receive emotional and 
psychological support from family and friends, as well as community members, they constituted a form of 
coping mechanism which boosted the willingness to work, in return it impacted positively on the ability to 
work, other obstacles such as transportation or work conditions must be addressed in the future, arrangements 
can be made to meet the needs of the female health workers. 
Keywords: Female health workers, Pandemic, Covid 19, Stigmatization  
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RENAL TRANSPLANTASYON SONRASI İLK YIL İÇERİSİNDE HİPERKALEMİ 
HYPERKALEMIA IN THE FIRST YEAR AFTER RENAL TRANSPLANTATION 

 
Ercan TÜRKMEN 

ORCID: 0000-0001-5445-4735 
Ferah TARAN 

ORCID: 0000-0003-2233-8419 
 
ÖZET 
Giriş: Hiperkalemi kronik böbrek hastalarında yaygın olmakla birlikte böbrek nakli hastalarında da 
görülmektedir. Renal transplantasyonun ilk yılında hiperkalemi prevalansını ve ilişkili faktörleri 
değerlendirmeyi amaçladık. 
Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışması, ayaktan en az bir yıllık tıbbi takibi olan 150 transplant hastasını 
değerlendirdi. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri yanı sıra 0-3, 4-6 ve 7-12 aylardaki 
kullandıkları ilaçlar ve dozları kaydedildi. Hiperkalemi, en az iki ardışık numunede serum potasyum düzeyinin 
5 mEq/L'den yüksek olması olarak tanımlandı. 
Bulgular: Transplant sonrası 0-3, 3-6 ve 6-12 aylarda sırasıyla hastaların %68,7'sinde, %40'ında ve 
%32,7'sinde hiperkalemi gözlendi. Hastaların %76,7’sinde üç periyoddan en az birinde hiperkalemi gelişmişti 
diğer taraftan %21,3’ünde 3 periyodda da hiperkalemi mevcuttu.   İlk 3 ayda kadavra transplantlı hastalarda 
daha fazla (%76,5 vs %58,5; p=0,018), preemptif nakillerde daha az (%31,6 vs %73,8; p<0,001) hiperkalemi 
görülmüştü. İlk 3 ayda hiperkalemik hastalarda sodyum düzeyi anlamlı olarak düşük saptandı (median 137 vs 
139, p=0,001). 4-6. aylarda erkeklerde daha sık hiperkalemi görülmüştü (47,% vs 29%; p=0,021).  7-12. 
aylarda ise preemptiflerde hiperkalemi sıklığı daha azdı (%10,5 vs %35,4; p=0,03).  Üç periyod takrolimus 
düzeyi anlamlı olarak farklılık gösteriyordu ve takrolimus düzeyinin zamanla azaldığı gözlendi (sırasıyla, 
median 10,38, 7,26 ve 6,09 ng/ml). Her 3 periyod arasında Trimetoprim-sulfametoksazol dışındaki ilaçların 
kullanımı yönünden fark yoktu. Ortalama eGFR 7-12. ay (85±20,21 ml/dk/1.73 m2) döneminde 0-3 
(82,39±21,15 ml/dk/1.73 m2)  ve 3-6 (82,69±20,92 ml/dk/1.73 m2) aylara göre daha yüksekti (sırasıyla 
p=0,024 ve p=0,003). 
Sonuç: Hiperkalemi ilk 3 ayda daha fazla olmak üzere renal transplant sonrası ilk yılda sık görülmektedir 
(>30%). Periyodlara özgü risk faktörleri olsa da ilk bir yıl içindeki hiperkalemi gelişiminin takrolimus düzeyi 
ve eGFR ile ilişkili olabileceği dikkat çekmektedir.  
Anahtar kelimeler: Glomerüler filtrasyon hızı, hiperkalemi, renal transplantasyon, takrolimus 
 
ABSTRACT 
Background: Although hyperkalemia is common in chronic kidney patients, it is also seen in renal transplant 
patients. We aimed to evaluate the prevalence of hyperkalemia in the first year of renal transplantation and its 
associated factors. 
Method: This retrospective cohort study evaluated 150 transplant patients who had at least one year of 
outpatient medical follow up. Demographic, clinical and laboratory characteristics of the patients, as well as 
the drugs used at 0-3, 4-6 and 7-12 months and their doses were recorded. Hyperkalemia was defined as serum 
potassium levels higher than 5.5 mEq/L at least two consecutive samples. 
Results: Hyperkalemia was observed in 68.7%, 40%, and 32.7% of patients at 0-3, 3-6, and 6-12 months after 
transplantation, respectively. Hyperkalemia developed in at least one period in 76.7% of the patients. On the 
other hand, 21.3% of the patients had hyperkalemia in all three periods. In the first 3 months, hyperkalemia 
was seen more in cadaveric transplant patients (76.5% vs 58.5%; p=0.018), and less in preemptive transplants 
(31.6% vs 73.8%; p<0.001). Sodium levels were significantly lower in hyperkalemic patients in the first 3 
months (median 137 vs 139 mEq/L, p=0.001). During the 4-6 month period, hyperkalemia was more frequent 
in males (47% vs 29%; p=0.021). At 7-12 months, the frequency of hyperkalemia was less in preemptive 
patients (10.5% vs. 35.4%; p=0.03). The tacrolimus levels differed significantly between the 3 periods and 
decreased over time (median 10.38, 7.26 and, 6.09 ng/ml, respectively). There was no difference between the 
3 periods in terms of the use of drugs except Trimethoprim-sulfamethoxazole. The mean estimated glomerular 
filtration rate (eGFR) at 7-12 months (85±20.21 ml/dk/1.73 m2) was higher than at 0-3 months (82.39±21.15 
ml/min/1.73 m2) and 3-6 months (82.69±20.92 ml/min/1.73 m2)  (p=0.024 and p=0.003, respectively). 
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Conclusion: Hyperkalemia is very common in the first year after renal transplantation (>30%), especially in 
the first 3 months. Although there are risk factors specific to periods, it is noteworthy that the development of 
hyperkalemia in the first year after transplantation may be related to tacrolimus level and eGFR. 
Keywords: Glomerular filtration rate, hyperkalemia, renal transplantation, tacrolimus 
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A COMPARISON OF EFFICACY OF TWO BRANDS OF ENOXAPARIN IN COVID-19 
PATIENTS: A PILOT STUDY 

 
Jalpa SUTHAR 

 
ABSTRACT  
Enoxaparin, a complex, biologically derived low-molecular-weight heparin, is approved for a range of clinical 
indications associated with thromboembolic events such as DVT and VTE. Recently it is used in treating 
thromboembolic activities in COVID-19 patient has caught up a lot of attention. Recently, many brands have 
come up in the market for the same. In the Hospital, the ongoing brand of Enoxaparin 0.6 i.e., Clexane (Sanofi) 
falls short as well as in the pharmaceutical market. Hence, the management decided to procure another brand 
of Enoxaparin until Clexane is available to the vendors. Therefore the present study was planned to study 
efficacy of two brands of Enoxaparin –one is Coguparine, (Venus Pharmaceuticals) and another LMWX- 
(Abbott) in COVID-19 patients in an isolation ward of hospital. Patients were randomly divided into 2 groups- 
A and B. Patients in group A received Coguparine while patients in group B received LMWX. Statistical 
analysis was carried out using paired t-test.The laboratory reports of patients in Group-A presented few 
abnormal improvements in the CBC profile but there was no concrete evidence about the same. On the other 
hand, patients in Group-B receiving LMWX showed improvement in CBC profile. This showed that for the 
cost-effective treatment and procurement of Enoxaparin there is no harm in using generic formulation of 
Enoxaparin as and when required. But LMWX was proved to be of standard quality in terms of efficacy.  
Keywords: Comparison, Enoxaparin, LMWX, Coguparine, COVID-19, safety, efficacy  
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IRAK, DUHOK İLİNDE TÜKETİLEN YERLİ VE İTHAL PEYNİRLERDEN LİSTERİA 
MONOCYTOGENES'İN İZOLASYONU VE MOLEKÜLER TANIMLANMASI 

ISOLATION AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF LISTERIA MONOCYTOGENES FROM 
LOCAL AND IMPORTED CHEESE IN DUHOK PROVINCE, IRAQ 

 
Mohammed Jomaa RASHEED 
ORCID: 0000-0003-2213-3472, 

Mohammed Mahmood ALMIHO 
ORCID: 0000-0001-7310-022X, 

Şerafettin ÇELİK 
ORCID: 0000-0002-5605-5735 

 
ÖZET 
Listeria monocytogenes, insan ve hayvanları enfekte eden Gram pozitif ve fakültatif gıda kaynaklı bir 
patojendir. L. monocytogenes çevrede yaygın olarak bulunmakta, bitki örtüsü, toprak, toz, su, yem, silaj ve 
doğal habitatlardan izole edilmektedir. Bu patojen bakteri, gastroenterit, menenjit, düşük ile karakterize olan 
listeriosise ve ciddi vakalarda ölüme neden olmaktadır. Bu çalışmada, Irak'ın Duhok ilinde tüketime sunulan 
yerel ve ithal peynir çeşitlerinden L. monocytogenes bakterisinin izolasyonunu araştırmayı amaçlamıştır. Bu 
amaçla, Şubat-Temmuz 2020 döneminde farklı perakende marketlerden, aseptik şartlarda toplam 185 adet 
peynir örneği toplanmıştır. Toplam 35 adet yerel peynir numunesi ile her birinden eşit sayıda (n=50) olmak 
üzere, yumuşak/yarı yumuşak, sert/yarı sert ve işlenmiş ithal peynir çeşitleri toplanmıştır (n=150). L. 
monocytogenes izolasyonu için selektif besiyerleri kullanılmış ve biyokimyasal testler ve qPCR yöntemi ile 
doğrulanmıştır. Sonuç olarak, yerli ve ithal peynirlerin, L. monocytogenes ile kontamine oranı sırasıyla %2.9 
ve %2.0 olarak tespit edilmiştir. Yerli peynirde bu patojenin görülme oranı, ithal peynire göre daha yüksek 
bulunmuştur. Ancak, bu patojen bakteri sert peynir örneklerinde tespit edilememiştir. 
Anahtar kelimeler: Peynir, listeriosis, L.monocytogens, patojen bakteri, qPCR  
 
ABSTRACT 
Listeria monocytogenes is a Gram-positive, intracellular, ubiquitous, and facultative foodborne pathogen that 
affects both humans and animals. L. Monocytogenes is widely distributed in the environment and recovered 
from vegetation, soil, dust, water, feed, silage, and natural habitats. The pathogen causes listeriosis, which is 
characterized by gastroenteritis, meningitis, miscarriage, and in severe cases causes death. This study was 
aimed to investigate the isolation of L. monocytogenes infection from various types of local and imported 
cheese in Duhok province, Iraq. A total of 185 samples of various kinds of cheese were aseptically collected 
from different retail supermarkets from February 2020 to July 2020. Thirty-five samples of local cheese with 
equal numbers (n=50) of samples from each of soft and semi-soft, hard and semi-hard, and processed cheese 
were collected from imported cheese (total n=150). For isolation of L. monocytogenes, samples were cultured 
on selective media and confirmed by biochemical tests and molecular method via qPCR. The percentage of 
contaminated cheese for L. monocytogenes from local and imported cheese was (2.9%) and (2.0%) 
respectively. The incidence rate of this pathogen in locally produced cheese is slightly higher than that in 
imported cheese, and Listeria was not detected in hard cheese samples. 
Keywords: Cheese, listeriosis, Listeria monocytogenes, pathogen bacteria, qPCR 
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IRAK'IN DUHOK İLİNDE YEREL VE İTHAL TAVUK ETİ VE ET ÜRÜNLERİNDEN 
SALMONELLA ENTERİTİS VE SALMONELLA TYPHİMORİUM BAKTERİLERİNİN 

İZOLASYONU VE MOLEKÜLER YÖNTEMLE TANIMLANMASI 
ISOLATION AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF SALMONELLA ENTERITIS AND 

SALMONELLA TYPHIMORIUM FROM LOCAL AND IMPORTED CHIKEN MEAT AND MEAT 
PRODUCTS IN DUHOK PROVINCE, IRAQ 

 
Mohammed Jomaa RASHEED 
ORCID: 0000-0003-2213-3472 
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ÖZET 
Giriş ve Amaçlar: Salmonellozis veya Salmonella enfeksiyonu, pişmemiş kümes hayvanları ve etlerden 
yayılabilen en kritik zoonotik hastalıklar arasındadır. Salmonella enteritidis ve Salmonella typhimurium, insan 
salmonellozisi için temel öneme sahiptir. Bu araştırma, hem yerel hem de ithal numunelerden alınan 
dondurulmuş kanatlı karkas et ve et ürünlerinde Salmonella enteriditis ve Salmonella typhimurium bulunma 
düzeyininin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, hem geleneksel kültür yöntemi hem de 
multipleks polimeraz zincir reaksiyonu kullanılmıştır. 
Materyal ve Metod: 2020 yılı yaz ve kış aylarında, Irak örnekleme yöntemi kullanılarak, Duhok ili ve ülkenin 
sınır kapısından, kanatlı eti ve et ürünlerinin her birinden rastgele 240 örnek toplanmıştır. Besiyerinde tespit 
edilen şüpheli koloniler ve DNA ekstraksiyonundan sonra, PCR ile Salmonella enteritidis ve Salmonella 
typhimurium bakterilerinin varlığı tespit edilmiştir. Salmonella için invA geni, entritidis serovarı için prot6 
geni ve typhimurium serovarı için fliC genininin tespitini hedefleyen üç set primer çifti kullanılmıştır. 
Bulgular: Dondurulmuş kanatlı karkaslarında Salmonella görülme oranı yerel için %5, ithal ürünlerde %10; 
tavuk eti ürünlerinden yerel ve ithal sosislerde %5, nuggetlarda tespit edilememiş, yerel tavuk burgerinde %3, 
ithal tavuk burgerinde ise bu oran %5 olarak tespit edilmiştir. 
Sonuç: Bu bulgulara göre, donmuş kanatlı eti ve et ürünlerinde S. typhimurium ve S. enteritidis bakterileri 
başarılı bir şekilde izole edilmiş ve tanımlanmıştır. Bu nedenle, bakterilerin insana bulaşma ihtimali 
kaçınılmazdır. 
Anahtar Kelimeler: Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Kanatlı eti, et ürünleri, PCR. 
 
ABSTRACT 
Background and Objectives: Salmonellosis, or Salmonella infection, is among the most critical zoonotic 
diseases that can be spread by uncooked poultry and meats. Salmonella enteritidis and Salmonella 
typhimurium are of essential significance for human salmonellosis. This investigation attempted to measure 
the prevalence of Salmonella enteriditis and Salmonella typhimurium in frozen poultry carcasses and meat 
product from both local and imported samples by using both traditional culture method as well as multiplex 
polymerase chain reaction. 
Materials and Methods: During the summer and winter of 2020, 240 samples for each poultry meat and meat 
products samples were randomly collected from Duhok and Border using the Iraqi sampling process. After 
first culturing the suspected colonies and DNA extraction, Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium 
were detected by the PCR. Three sets of primer pairs had been used, each targeting the invA gene for 
Salmonella, the prot6 gene for enteritis's serovar, and the fliC gene for typhimurium serovar. 
Results: The prevalence of Salmonella in frozen poultry carcasses was 5 percent for local whereas 10 percent 
accounted for imported, furthermore, chicken meat product for both local and imported were as follow: 
sausages 5% were scored for both, nugget were not detected for both sample, chicken burger 3%local and 
5%for imported sample. 
Conclusion: According to these findings, both S. Typhimurium and S. Enteritidis-were successfully isolated 
and identified in both frozen poultry meat and meat products. Hence, possible transmission of bacteria to 
human is unavoidable. 
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CLINICAL CASE OF POST-COVID SYNDROME IN A CHILD WITH LYMPHADENOPATHY 
 

Stanovych OLHA 
 
ABSTRACT 
Introduction: In recent decades, there has been significant progress in the diagnosis of various infectious 
diseases in children, which made clearer the clinical features of infections such as chlamydia, mycoplasmosis, 
toxoplasmosis, bartonellosis, borreliosis, and herpes virus infections (Epstein-Barr virus, cytomegalovirus), 
and others. One of the important symptoms of the above diseases is lymphadenopathy - an increase in lymph 
nodes of varying severity. Unfortunately, the symptom of lymph node enlargement is not specific and does 
not indicate a single pathology, which makes it difficult to diagnose. The long-term consequences of COVID 
19 remain unclear.  
Aim of the research: Analyze the clinical case of lymphadenopathy. Determine the optimal algorithm for 
diagnosis. 
Material and methods of research: An analysis of medical history and other accompanying medical records 
was performed. 
Results of research: A case of lymphadenopathy is presented as a manifestation of a post-Сovid syndrome 
in a girl aged 8 years. 
Based on the results of the analysis excluded: rheumatoid arthritis, borreliosis, toxoplasmosis, echinococcosis, 
opisthorchiasis, trichinosis, toxocariasis are excluded. Respiratory function, cardiac symptoms, nervous 
system status, and mental function were monitored. 
Conclusions: Clinical cases of the post-COVID syndrome should be analyzed to improve diagnosis and 
increase knowledge of the correct therapeutic algorithm in such cases. 
Keywords: child, post-COVID syndrome, lymphadenopathy, diagnostic algorithm, treatment. 
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PREVENTIVE EFFECT OF LINUM USITATISSIMUM LINN. ON SELENITE-INDUCED 
CATARACT IN RAT PUPS 

 
Milap R. Patel 

Bharat. G. Patel 
 
ABSTRACT 
Cataract is the leading cause of blindness associated with oxidative damage of the lens. Selenite-induced 
cataract is an excellent mimic of oxidative stress-induced cataract associated with oxidative stress, proteolysis 
and protein insolubilization in the lens. Present study investigates the effect of ethanolic extract of Linum 
usitatissimum Linn. (ELU) on selenite-induced cataract in rat pups. Cataract was induced by a single injection 
of sodium selenite (4 mg/kg, s.c.) to 9-day-old Wistar rat pups. The treatment with ELU was started on 10th 
day and continued for 5 days. The animals were treated with ELU at the doses of 200 mg/kg and 400 mg/kg, 
i.p. Cataract was visualized when the pups first opened their eyes and daily up to day 30th. Lenses were 
extracted and analysed for the estimation of total protein content, malondialdehyde (MDA), enzymatic and 
non-enzymatic antioxidants like glutathione, superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase. 
Morphological examination of lenses revealed matured cataract in selenite treated and minimal or partial 
nuclear opacity in ELU treated pups. ELU prevented lipid peroxidation by decreasing MDA and increasing 
total protein content. ELU also restored the levels of enzymatic and non-enzymatic antioxidants. Our data 
suggests Linum usitatissimum Linn. could prevent cataract. 
Keywords: Cataract, Sodium Selenite, Oxidative Stress, Antioxidant 
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AN ANALYSIS OF THE APPLICATION OF HEALTH INFORMATICS IN PROPHETIC 
MEDICINE 

 
Rehana Kanwal 

 
ABSTRACT 
This research aims to analyze and examine the practices of Prophetic Medicine in the paradigm of Information 
Technology. Prophetic medicine is considered as an alternative medicine which is inexpensive as well as an 
effective way of treating the ailments which are sometimes considered as curable by other modes of medicine. 
The research design is cross sectional while assessing the current status of Prophetic medicine among 
traditional medicines and is based on content analysis. The research also identifies the obstacles in the 
development of Prophetic medicine among health informatics. It also proposes that how further development 
can be made to enhance healthcare in lives of people. The Informatics applications in Prophetic medicine are 
insufficient and are not participating as an active ingredient of medical guidance with IT despite of its potential 
as it is in a form of mostly e-health applications and websites that focus more on Prophetic traditions, spiritual 
healing, and Islamic obligations.   
Keywords: Muhammad, treatment, spiritual, medicine, healing 
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COMPARISON OF IRON, ZINC AND FERRITIN AMONG SMALL FOR GESTATIONAL AGE 
AND APPROPRIATE FOR GESTATIONAL AGE MOTHERS 

 
Nida Khan 

Sadia Fatima 
Rubina Nazli 

Tasleem Akhtar 
Jamila Haider 

                                                                               
ABSTRACT 
Small for Gestational Age (SGA) newborns are one of the vulnerable groups that have a high risk of growth 
failure and many childhood and adulthood disorders. koighEvery year more than 30 million mothers give birth 
to SGA babies. Regardless of its high prevalence, very few studies exist on risk factors and consequences of 
SGA born in Pakistan. So this study was achieved to assess the nutritional status of SGA and AGA 
(Appropriate for Gestational Age) mothers by estimating their iron, zinc and ferritin levels. This case-control 
study was conducted at different Basic Health Units from October 2020 to June 2021. In this study mothers 
of SGA newborns (cases n=40) were compared with mothers of AGA newborns (control n=40). Information 
regarding socio-demographic, socio-economic and reproductive history of mothers was recorded on 
predesigned questionnaires. Dietary data of mothers was taken through multiple pass 24-hours dietary recall 
questionnaire. Blood samples were collected for finding the Hemoglobin, Iron, Ferritin and Zinc levels of 
selected SGA and AGA mothers. Data analysis was done using SPSS version 20. In this research study, 
differences in the hemoglobin (Hb), serum levels of iron, ferritin and zinc were observed in eighty post-natal 
mothers having age range between 16 – 35 years (Mean ± SD; 24.75 ±5.06 years). Overall 40% of mothers 
had Body Mass Index (BMI) in normal range. In SGA group, the frequency of mothers having normal BMI 
was less than AGA mothers (SGA=30%, AGA= 50%). Comparison of birth interval, previous SGA history, 
antenatal visits and smoking exposure in both groups were found significant. Total anemic mothers 
(Hb<12g/dL) were 48.8% in which 43.6% were SGA. Iron deficiency was more common in SGA group 
(55%). The prevalence of iron deficiency anemia was 26.3% in which 49.2% were SGA mothers. Zinc 
deficiency in SGA mothers was observed to be 53.4%.  The energy intake of SGA mothers on daily basis was 
significantly lower than AGA mothers. It is concluded that mothers of both the groups were malnourished, 
anemic and iron deficient. Zinc deficiency was most prevalent in SGA group. No significant difference was 
found between biochemical parameters of SGA and AGA group. 
Keywords: Small for gestational age, Appropriate for gestational age, Iron, Zinc, Ferritin, Basic Health Units, 
Peshawar 
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BAZI FLORLU HİDRAZİN TEMELLİ SCHİFF BAZLARININ STAPHYLOCOCCUS AUREUS, 
PSEUDOMONAS AERUGİNOSA VE ESCHERİCHİA COLİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL 

ETKİLERİ 
ANTIBACTERIAL EFFECTS OF SOME FLUORINATED HYDRAZINE-BASED SCHIFF BASES 

ON STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGİNOSA, AND ESCHERICHIA 
COLI 

 
Rebin Arsalan HAMAD 

ORCID: 0000-0002-6851-6172 
Bestoon SHEKHANY 

ORCID: 0000-0001-8849-4153 
Faruk SÜZERGÖZ 

ORCID: 0000-0001-5000-0998 
 
ÖZET 
Koordinasyon kimyasının gözde bileşiklerinden olan Schiff bazlarının, diğer alanlarda olduğu kadar sağlık 
alanında da yapılan çalışmalarda dikkate değer önemli aktiviteler gösterdiği bildirilmektedir. Antikanser 
özelliklerinin yanında Schiff bazlarının antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu gösteren araştırmalar, 
günümüzün en ciddi sağlık sorunu haline gelen ilaç direncine karşı yeni alternatif antibiyotik ajan 
arayışlarında önemli bir kaynak olduğuna işaret etmektedir.  
Florlu aminofenilhidrazin temelinde sentezlenen 6 adet Schiff bazı bileşiğinin (Bileşik 1-6) antibakteriyel 
etkileri, ilaç direnci geliştirme açısında yüksek risk taşıyan Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve 
Pseudomona aeruginosa üzerinde test edilmiştir. Pozitif kontrol olarak gentamisin kullanılmıştır. Kolorimetrik 
MTT yöntemi kullanılarak, her bileşiğin test edilen bakteri üzerindeki MİK50 değerleri belirlenmiştir. Bu 
amaçla bileşikler alkolde çözüldükten sonra 96 kuyucuklu kültür plaklarına logaritmik doz düzeninde (1, 
10,100 ve 1000 µM) dozunda eklenmiş ve daha sonra kültür kuyucuklarına bakteri süspansiyonları 0.5 
McFarland standardında 100 µL hacminde eklenmiştir. Kültür plaklarının 37 °C’ de 18 saat inkübe edilmiştir. 
Kültür periodu sonrası dehidrogenaz aktiviteleriyle sarı renkli MTT’nin indirgenmesiyle oluşan mor renkli 
MTT-formazanın çözülmesi için kültür kuyucuklarına 100 µL dimetilsülfoksid eklenmiştir. Kültür plakları 
ELİZA plak okuyucuda 570 nm dalga boyunda okutularak her kuyucuğa ait optik dansite (OD) değerleri 
belirlenerek, lineer regresyon analizleri ile her bileşiğe ait MİK50 değerleri hesaplanmıştır.  
Aminofenilhidrazin bileşiklerinden, Bileşik 2 (4-FpHhidrazin-3,5DTBS, MIK50 değeri S aureus: 5.8 µM) ve 
Bileşik 4’ ün (2,4-F2Hhidrazin -3,5DTBS MIK50 değerleri E coli: 5.4 µM, P. aeruginosa: 7.0 µM) 
gentamisinin (E. coli: 2.0 µM, S. aureus: 1.8 µM P. aeruginosa: 2.2 µM) gerisinde kalmakla birlikte etkin 
antibakteriyel etkiler gösterdikleri belirlenmiştir.   
Schiff bazları, birçok önemli özelliklerinin yanında antimikrobiyal etkileriyle de dikkate alınması gereken 
önemli bir kimyasal bileşik grubunu temsil etmektedir. Çalışmamızdan elde edilen bulguların daha ileri 
düzeyde araştırmalarla desteklenmesinin yeni antibiyotk ajan araştırmaları açısından önemli olduğuna 
inanmaktayız.  
Anahtar Kelimeler: Schiff bazı, Fenilhidrazin, Flor, antimikrobiyal, MTT testi. 
 
ABSTRACT 
It is reported that Schiff bases, which are one of the favorite compounds of coordination chemistry, show 
remarkable activities in studies conducted in the field of health as well as in other fields. Studies showing that 
Schiff bases have antimicrobial properties in addition to their anticancer properties indicate that they are an 
important source in the search for new alternative antibiotic agents against drug resistance, which has become 
the most serious health problem of today. 
The antibacterial effects of 6 Schiff base compounds (Compounds 1-6) synthesized on the basis of fluorinated 
aminophenylhydrazine were tested on Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Pseudomona aeruginosa, 
which have a high risk of developing drug resistance. Gentamicin was used as a positive control. The MIC50 
values of each compound on the tested bacteria were determined by using the colorimetric MTT method. For 
this purpose, compounds were added in logarithmic dose (1, 10, 100 and 1000 µM) into the 96-well culture 
plates after dissolving in alcohol, and then bacterial suspensions were added to the culture wells in a volume 
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of 100 µL in 0.5 McFarland standard. Culture plates were incubated at 37 °C for 18 hours. After the culture 
period, 100 µL of dimethylsulfoxide was added to the culture wells to dissolve the purple colored MTT-
formaza formed by the reduction of yellow colored MTT by dehydrogenase activities. The optical density 
(OD) values of each well were determined by reading the culture plates in an ELISA plate reader at a 
wavelength of 570 nm, and the MIC50 values of each compound were calculated by linear regression analysis. 
Amoung the aminophenylhydrazine compounds, Compound 2 (4-FpHhydrazine-3.5DTBS, MIC50 value S. 
aureus: 5.8 µM) and Compound 4 (2,4-F2Hhydrazine -3.5DTBS MIC50 values E coli: 5.4 µM, P. aeruginosa: 
7.0) µM) show effective antibacterial effects, although slightly weaker than gentamicin (E coli: 2.0 µM, S. 
aureus: 1.8 µM P. aeruginosa: 2.2 µM). 
Schiff bases represent an important group of chemical compounds that should be considered with their 
antimicrobial effects as well as many important properties. We believe that supporting the findings of our 
study with further research is important for new antibiotic agent research. 
Keywords: Schiff base, Phenylhydrazine, Fluorine, antimicrobial, MTT test. 
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MIDLINE PALATAL ABSCESS: A RARE CASE 
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ABSTRACT 
Introduction: Palatal swellings can be caused by dental abscesses, salivary gland neoplasms, fibro-osseous 
lesions etc. Palatal abscess is an infection of the pulp or periodontal origin draining to the palatal region. It 
may result as swelling in the premolar and molar fields, lateral to the midline. However, in rare cases, palatal 
abscesses may be localized in the midline and diagnosis may be difficult for the clinician. This presentation 
will discuss the treatment process of a 19-year-old female patient with a rare midline localized palatal abscess. 
Case Report: A 19-year-old female patient applied to our clinic with swelling in the palate region. The 
patient's clinical and radiological examinations were performed, and a fluctuant swelling extending from the 
incisive foramen to the soft palate was detected in the palate region. Due to the patient's poor oral hygiene, 
the swelling was thought to be an abscess. As a treatment, the abscess was drained, antibiotic therapy was 
started, and root canal treatment was performed on the related upper right first premolar. The drain was 
removed three days later. The patient was called for control after one week and no complaints or complications 
were observed. 
Conclusions: The palatal abscess is often observed in the premolar-molar region and usually occurs lateral to 
the midline. In this case, the palatal abscess is unusually localized in the midline of the palate. The treatment 
of palatal abscesses is similar to other odontogenic infections and consists of determining the source of 
infection and draining the abscess. In this case, root canal treatment was performed on the related upper right 
first premolar and the abscess was drained. Diagnosis of midline localized palatal abscesses can be difficult 
for the clinician and requires an excellent clinical and radiological examination. 
Keywords: Abscess; Palatal; Infection 
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ULTRASOUND IMAGING IN DENTISTRY: A LITERATURE OVERVIEW 
 

Rodolfo REDA 
Alessio ZANZA 

Maurilio D’ANGELO 
Dario Dİ NARDO 

Luca TESTARELLİ 
 
ABSTRACT 
Background: Ultrasonography is a non-invasive, radiation-free, method of diagnosing periapical lesions 
while radiologic methods are more common. Periapical lesions due to endodontic infection are one of the most 
common causes of periapical radiolucency that need to be distinguished to help determine the course of 
treatment, this can be decisive for a correct differential diagnosis and for the prognosis of the tooth.  
This review aimed to examine the accuracy of ultrasound and compare it to radiographs in distinguishing these 
lesions in vivo.  
Methods: This review process followed the PRISMA guidelines. A literature search of databases (PubMed, 
Scopus, Embase, and Web of Science) was conducted without any restrictions on time. Articles available in 
English were included. The selection was done according to the inclusion and exclusion criteria. The 
QUADAS-2 tool was used to assess the quality of the studies.  
Results: The search provided a total of 87 articles, out of which, five were selected for the final review. In all 
the studies, ultrasound had higher accuracy in distinguishing periapical lesions. All the studies indicated a risk 
of bias, especially in patient selection.  
Conclusion: Within limitations, the study indicates that ultrasound is a better diagnostic tool to distinguish 
periapical lesions compared to radiographs but further studies with well-designed, rigorous protocols and low 
risk of bias are needed to provide stronger evidence. 
Keywords: imaging; ultrasound; radiograph; periapical; lesions; diagnosis. 
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ALZEHİMER HASTALARINDA LENFOSİT/NÖTROFİL, PLATELET/LENFOSİT 
ORANLARININ; ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ İLE MİNİMENTAL TEST ARASINDAKİ 

İLİŞKİ 
LYMPHOCYTE/NEUTROPHIL, PLATELET/LYMPHOCYTE RATIOS IN ALZEHIMER 

PATIENTS; THE RELATIONSHIP BETWEEN AVERAGE THROMBOCYTE VOLUME AND 
MINIMENTAL TEST 
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ÖZET 
Giriş: Alzheimer hastalığı yaygın nöroinflamasyon ile karaktirezedir. Nöroinflamasyon biyomarkerı olarak 
Nötrofil/lenfosit oranı (NLR), Trombosit/lenfosit oranı da (PLR), Ortalama trombosit hacmi (MPV) gibi 
parametreler biyobelirteç olarak kullanılmaktadır.  
Amaç: Çalışamamızda, NLR, PLR, MPV parametrelerinin Alzehimer hastalarının bilişsel değerlendirme 
aracı olan Mini Mental Testi (MMT) üzerindeki etkisini belirlemeyi hedefledik. 
Gereç Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, Temmuz 2019 ile Mayıs 2021 arasında EBYÜ Nöroloji 
bölümünde alınan Alzehimer tanısı almış 43 yetişkin hasta dahil edildi ve retrospektif olarak tarandı. 
İstatistiksel Analiz: İki sürekli değişken arasındaki korelasyonlar Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak 
değerlendirildi. Tüm istatistiksel analizler SPSS 18.0'da yapıldı. 0,05'ten küçük bir P değeri, tüm testler için 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 
Bulgular: Araştırmaya alınan 43 hastanın 22’si kadın (% 51,2) , 21’i erkekti (% 48,8). Araştırmaya 
katılanların %55,8 i (24) eğitimli iken %44,2 si (19) eğitimsizdi. Kadınlarda MMT ortalaması 17,4 ± 4,2. 
Erkeklerde MMT ortalaması 19,2 ± 4,8. Cinsiyete göre MMT puan ortalamaları değerlendirlidiğinde, 
aralarında istatistiki anlamda bir fark bulunamamıştır (P:0,1). Yaş ile MMT ortalamaları aralarında negatif 
yönde ancak anlamsız bir ilişki görüldü (P: 0,2 rho: -0,17). 
Tartışma: NLR'nin Alzehimer hastalığındaki (AH) potansiyel faydası ilk olarak Kuyumcu ve arkadaşları 
tarafından araştırılmıştır. Çalışmada, kontrollere kıyasla AH hastalarında NLR anlamlı olarak daha yüksek 
saptanmıştır. Bizim çalışamızda NLR ile MMT arasında negatif yönde ancak sınırda anlamlı bir ilişki görüldü. 
Kalelioglu ve arkadaşları her guruptan 31 kişi almak üzere; Mild cognitive impairment (MCI), Alzheimer’s 
disease (AD) ve Subjective cognitive decline (SCD)'de hem NLR hem de PLR için istatistiksel olarak önemsiz 
ancak yükselen bir eğilim bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda, PLR ile MMT arasında pozitif yönde ancak 
anlamlı  olmayan bir ilişki görüldü. 
Rui-tao Wang ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada, MPV ve PDW düzeylerinin Mild cognitive 
impairment (MCI) ve AD'de kontrole göre anlamlı derecede düştüğünü bulmuşlardır. Bizim çalışmamızda 
MPV ile MMT Arasında negatif yönde ancak anlamlı olmayan bir ilişki saptadık. 
Anahtar Kelimeler: Alzehimer, NLR, PLR, MPV. 
 
ABSTRACT 
Introductıon: Alzheimer's disease is characterized by diffuse neuroinflammation. As a neuroinflammation 
biomarker, parameters such as Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), Platelet/lymphocyte ratio (PLR), Mean 
platelet volume (MPV) are used as biomarkers. 
Objective: In our study, we aimed to determine the effect of NLR, PLR, MPV parameters on the Mini Mental 
Test (MMT), which is a cognitive assessment tool of Alzheimer's patients. 
Material And Method: This retrospective study included 43 adult patients diagnosed with Alzheimer's, 
admitted to the Neurology Department of EBYU between July 2019 and May 2021, and were retrospectively 
screened. 
Statistical Analysis: Correlations between two continuous variables were evaluated using the Pearson 
correlation coefficient. All statistical analyzes were performed in SPSS 18.0. A P value less than 0.05 was 
considered statistically significant for all tests. 
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Results: Of the 43 patients included in the study, 22 (51.2%) were female and 21 (48.8%) were male. While 
55.8% (24) of the participants in the study were educated, 44.2% (19) were uneducated. The mean MMT in 
women is 17.4 ± 4.2. The mean MMT in men is 19.2 ± 4.8. When MMT mean scores were evaluated according 
to gender, no statistical difference was found between them (P:0.1). There was a negative but insignificant 
relationship between age and MMT mean (P: 0.2 rho: -0.17). 
Discussion: The potential benefit of NLR in Alzheimer's disease (AD) was first investigated by Kuyumcu et 
al. In the study, NLR was found to be significantly higher in AD patients compared to controls. In our study, 
a negative but borderline significant relationship was observed between NLR and MMT. 
Kalelioglu and his friends are about to take 31 people from each group; They found a statistically insignificant 
but increasing trend for both NLR and PLR in mild cognitive impairment (MCI), Alzheimer's disease (AD), 
and Subjective cognitive decline (SCD). In our study, a positive but insignificant relationship was observed 
between PLR and MMT. 
In a study by Rui-tao Wang et al., they found that MPV and PDW levels were significantly lower in Mild 
cognitive impairment (MCI) and AD compared to control. In our study, we found a negative but insignificant 
relationship between MPV and MMT. 
Keywords: Alzheimer's, NLR, PLR, MPV. 
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ÖZET 
Giriş: Omurganın tüm bölümlerine göre en hareketli kısım servical omurgadır. Yedi omurdan oluşan servikal 
bölgenin, doğal bir lordotik  hizalanma modeli sergilediği ortaya konulmuştur. Servical omurga omurganın en 
büyük sagittal hareketine sahiptir ve servical omurga dizilimi torasik sagittal dizilimi etkileyerek fonksiyon 
ve duruş bakımından oldukça önemlidir. Servical omurga eğriliklerinin  rapor edildiği bireysel çalışmalarda 
önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Servical lordozun önemli klinik ve cerrahi etkileri vardır. 
Amaç: Servical spinal hastalık bulgusu olmayan bireylerde  cervical lordozisin yaş ve cinsiyet ile ilişkisini 
değerlendirip, cervical lordozisin varlığını ve kapsamını incelemektir. 
Yöntem: Arama algoritmamızda, 2017 ile 2021 tarihleri arasında yayınlanan araştırmalar dahil edildi. Uygun 
araştırmalar CINAHL Complete, MEDLİNE, OVİD, Clinical Key ve Google Scholar veritabanları 
kullanılarak 1 Nisan 2021-25 Mayıs 2021 tarihleri arasında tarama yapıldı. Bu veri tabanlarında  “Servical 
lordozis OR C2- C7 lordozis” AND “age” AND “gender” AND “asymptomatic individuals”  anahtar 
kelimelerinin değişik kombinasyonları ile tarama yapıldı. Sadece İngilizce ve Türkçe çalışmalar dahil edildi. 
Bulgular: Tarama sonrası toplam10.138 başlık ve özet bulundu. Bu makalelerin başlıkları ve özetleri 
incelendi. Bunların içinden 51 tam metin makale analiz edildi. Analizimize dahil etme- hariç tutma 
kriterlerimizle toplamda 5 makale dahil edildi. Çalışmaların iki tanesi prospective, iki tanesi retrospective ve 
bir tanesi de observetional kesitsel türde olduğu belirlendi. Çalışmalarda cervical lordozis eğim açılarının; 
asemptomatik bireylerde yaş ve cinsiyetler arasındaki farklılık ile kategorize edilmiştir. Yapılan metaanaliz 
sonucu cinsiyete göre total eğim lordoz acıları arasında %1’lik bir farklılık olduğu belirlendi. Kadınlarda  
servikal lordoz açıları arasındaki eğim  %2’lik farklılık gösterdi. Aynı şekilde erkeklerde de servikal lordoz 
açıları arasındaki eğim %2’lik bir farklılık gösterdiği analiz edildi.  
Sonuç: Çalışmada servikal lordozun belli yaş gruplarında kadın ve erkekler arasında belirgin bir farklılık 
olmadığı görülmüştür. Ancak erkeklerin kadınlara göre lordoz eğimleri daha fazladır. Servical lordoz 
stabilizasyonu veya restorasyonu içeren cerrahi müdahalelerde cinsiyet ve yaşa bağlı değişen lordoz eğimleri 
göz önünde bulundurulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Servical lordozis or C2- C7 lordozis, yaş, cinsiyet, asemptomatik bireyler 
 
ABSTRACT 
Introduction: Of all the parts of the spine, the most mobile part is the cervical spine. It has been demonstrated 
that the cervical region, consisting of seven vertebrae, exhibits a natural pattern of lordotic alignment. The 
cervical spine has the greatest sagittal movement of the spine and the cervical spine alignment is very 
important in terms of function and posture by affecting the thoracic sagittal alignment. Significant variability 
was observed in individual studies reporting cervical spine curvatures. Cervical lordosis has important clinical 
and surgical implications. 
Purpose: The aim of this study is to evaluate the relationship of cervical lordosis with age and gender in 
individuals without signs of cervical spinal disease and to examine the presence and extent of cervical lordosis.  
Method: Our search algorithm included studies published between 2017 and 2021. Eligible studies were 
searched using CINAHL Complete, MEDLINE, OVID, Clinical Key and Google Scholar databases between 
April 1, 2021 and May 25, 2021. Various combinations of the keywords “Cervical lordosis OR C2- C7 
lordosis” AND “age” AND “gender” AND “asymptomatic individuals” were searched in these databases. 
Only English and Turkish studies were included. 
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Results: After scanning, a total of 10,138 titles and abstracts were found. The titles and abstracts of these 
articles were reviewed. Of these, 51 full-text articles were analyzed. A total of 5 articles were included in our 
analysis with our inclusion-exclusion criteria. It was determined that two of the studies were prospective, two 
were retrospective and one was observational cross-sectional. In studies, cervical lordosis tilt angles; 
categorized by the difference between age and gender in asymptomatic individuals. As a result of the meta-
analysis, it was determined that there was a 1% difference between total slope lordosis pains according to 
gender. The slope between the cervical lordosis angles in women showed a 2% difference. Likewise, it was 
analyzed that there was a 2% difference in the slope between the cervical lordosis angles in men. 
Conclusion: In the study, it was observed that there was no significant difference in cervical lordosis between 
men and women in certain age groups. However, men have a higher lordosis inclination than women. Gender 
and age-related lordosis gradients should be considered in surgical interventions involving cervical 
stabilization or restoration. 
Keywords: Servical lordozis or C2- C7 lordozis, age, gender, asymptomatic individuals 
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INNOVATIVE TRENDS IN HUMAN GENETIC RESEARCH 
 

Sulman BASIT 
 
ABSTRACT 
Recently, there have been many research developments in the field of genomics, comprising mainly the 
ongoing transition from traditional 'monogenic genetics' towards comprehensive testing of the human genome 
by integrating massively parallel sequencing (MPS; or synonym 'next generation sequencing') approaches, 
together with advanced bioinformatics. Currently, it is possible to elucidate the entire single nucleotide-
(SNV), copy number-(CNV) and structural variation (SV) of the human genome, i.e., beyond the original 
medical indication for which a patient (together with his or her family) was referred for genetic testing. These 
technological advances are being reflected in expanded carrier screening (ECS), voiding of gamete donor 
anonymity, preimplantation genetic testing (PGT) and non-invasive prenatal testing (NIPT), and in our 
understanding of the underlying causes of the genetic diseases including male and female infertility. Likewise, 
issues related to mitochondrial replacement in human oocytes and to cross-generational epigenetic inheritance 
or germline genome editing (GGE) technologies are gradually creating paradigm shifts in the field of treatment 
of inherited diseases.  
It also needs to be acknowledged that there is a blurred boundary between research and its clinical application. 
Medical and legal liability issues may also arise at different stages of translation of research results. Genetic 
counselling has become increasingly important for patients with various genetic disorders and for future 
parents to make informed reproductive choices. 
The aim of the current abstract is to outline the latest developments in genetics/genomics, including their 
practical implications for clinical management of patients with genetic risks and/or genetic disease. 
Keywords: Genetic Diseases, Next Generation Sequencing, Single Nucleotide Variations, Copy Number 
Variations, Carrier Screening, Prenatal Testing 
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TÜRKİYE'DE 2019 VE 2020 YILLARINDA ÇİFTLİK HAYVANLARINDAN İZOLE EDİLEN 
BRUCELLA SAHA SUŞLARININ TÜR, BİOVAR VE COĞRAFİK DAĞILIMLARI 

SPECIES, BIOVARS AND GEOGRAPHIC DISTRIBUTIONS OF BRUCELLA FIELD STRAINS 
ISOLATED IN TURKEY IN 2019 AND 2020 
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ÖZET 
Bruselloz, dünya çapında birçok toplumda ekonomiyi etkileyen, ihmal edilmiş, endemik zoonoz olarak hala 
yaygın olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye’de de endemik olan hastalık ciddi ekonomik kayıplara 
yol açmaktadır. Türkiyede 2012 yılında uygulanmaya başlanan kitlesel aşılama yolu ile brusellozun kontrolü 
projesi ile birlikte, abort vakalarından izolasyon ve kaynakların alt türlerinin belirlenmesi çalışmaları da 
başlatılmıştır. Brusellozun teşhisinde altın standart bakteri izolasyonudur ve suşlar, OIE’ ye göre klasik ve 
moleküler tekniklerle tür ve biyovar seviyelerinde tanımlanmıştır.  Bu çalışmanın amacı, 2019 ve 2020 
yıllarında Türkiye Ulusal Bruselloz Referans Laboratuvarı'na tiplendirme için gönderilen Brucella saha 
izolatlarının tür ve biovarların dağılımı ile bu suşların coğrafik dağılımlarını belirlemektir. Buna göre 2019 
yılında 959 adet, 2020 yılında ise 355 adet olmak üzere, sığır, manda, koyun ve keçi’lere ait toplam 1314 adet 
izolat konvansiyonel metod ile biyotiplendirilmiştir. Sonuç olarak çiftlik hayvanlarında, sığır ve mandalarda 
B. abortus bt3, koyunlarda B. melitensis bt3, keçilerde ise B. melitensis bt1 baskın olan tür ve biovarlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Aşılama sonrasında meydana gelen atık vakaların da ise B. melitensis Rev-1 ve B. 
abortus S-19 aşı suşları tespit edilmiştir. Çalışmada incelenen örneklerinin %50,68’i sığırlarda B. abortus bt3 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca koyunlarda da 5 adet hayvanda B. abortus bt3 tespit edilmiştir. Koyunlardaki B. 
melitensis bt3’ün tüm örneklere oranı %7.30 olarak hesaplanmış ve 47 adet sığır dan da B. melitensis bt3 
izolasyonu gerçekleşmiştir. B. melitensis Rev-1 aşı suşunun tüm numunelere oranı %1,90 olup, 2 adedinin 
sığıra ait olduğu görülmüştür. Kitle aşılamasının uygulandığı bölgelerde saha suşları ile aşı suşlarının 
ayrımının yapılabilmesi açısından bu test önemlidir. Türkiye’de brusellozun epidemiyolojisine yönelik bu bu 
analiz, zoonotik karakterde bir infeksiyon olması nedeniyle insan bruselloz vakalarında etkenlerin 
belirlenmesi, çiftlik hayvanları arasında sirküle olan suşların karakterizasyonu, nihayetinde hayvan 
popülasyonlarında hastalığın kontrolü ve eradikasyonu için gerekli stratejilerin oluşturulması açısından 
faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Brucella, Biyotiplendirme, Biyovar, İzolasyon 
 
ABSTRACT 
Brucellosis is an important public health problem that is still prevalent as a neglected, endemic zoonosis 
affecting the economy in many societies around the world. The disease, which is endemic in Turkey, causes 
serious economic losses. The gold standard in the diagnosis of brucellosis is bacterial isolation, and strains 
have been identified at species and biovar levels by classical and molecular techniques according to the OIE. 
The aim of this study is to determine the distribution of species and biovars of Brucella field isolates sent to 
Turkey National Brucellosis Reference Laboratory for typing in 2019 and 2020, and to determine the 
geographical distribution of these strains. Accordingly, a total of 1314 isolates of cattle, buffalo, sheep and 
goats, 959 of which belong to 2019 and 355 of which belong to 2020, were biotyped by conventional method. 
As a result, B. abortus bt3 in livestock, cattle and water buffaloes, B. melitensis bt3 in sheep, and B. melitensis 
bt1 in goats are the dominant species and biovars. B. melitensis Rev-1 and B. abortus S-19 vaccine strains 
were detected in abortion cases after vaccination. İn this study 50.68% of the samples examined were 
determined as B. abortus bt3 in cattle. In addition, B. abortus bt3 was detected in 5 animals in sheep. The ratio 
of B. melitensis bt3 in sheep to all samples was calculated as 7.30% and B. melitensis bt3 was isolated from 
47 cattle. The ratio of B. melitensis Rev-1 vaccine strain to all samples was 1.90%, and 2 of them were cattle. 
This test is important in terms of distinguishing between field strains and vaccine strains in areas where mass 
vaccination is applied. This analysis of the epidemiology of brucellosis in Turkey is thought to be useful in 
terms of determining the causative agents in human brucellosis cases, characterizing the strains circulating 
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among farm animals, and ultimately establishing the necessary strategies for the control and eradication of the 
disease in animal populations, since it is a zoonotic infection. 
Keywords: Brucella, Biotyping, Biovar, Isolation 
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KANSERDE COVID-19 ENFEKSİYONU SONUÇLARI 
COVID-19 INFECTION RESULTS IN CANCER 
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ÖZET 
Aralık 2019'dan bu yana COVID-19, Çin'in Wuhan kentinde yeni bir salgın olarak tanımlandı ve 200'den fazla 
bölgeyi etkileyen dünya çapında bir sağlık acil durumu ilan edildi. Etkilenen birçok ülkede, artan etkilenen 
insan sayısı ve ölüm, sağlık sistemlerini zorladı. Salgının patlak vermesinden bu yana COVID-19, dünya 
çapında ciddi bir sağlık sorunu olan kanser hastaları için de önemli bir risk faktörü olmuştur. Bu çalışmada 
pozitif COVID-19'lu kanser hastaları hakkında mevcut verilerin kısa bir özeti sunulmaktadır. Kanser 
hastalarının COVID-19 sonuçlarını araştıran çalışmalar, COVID-19'lu kanser hastalarında mekanik 
ventilasyon desteği, yoğun bakım ünitesine kabul veya ölüm gibi COVID-19 ile ilgili ciddi olaylar riskinde 
kanser olmayan COVID-19 hastalarına kıyasla artmış bir risk olduğunu göstermiştir. Ayrıca kanserden 
kurtulanların solunum, kalp ve böbrek hastalıkları dahil olmak üzere ciddi COVID-19 sonuçları riskinin daha 
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Kanser hastalarında ileri tümör evresi ile birlikte “tümör nekroz faktörü 
α (TNF-α)” ve “N-terminal pro-B tipi natriüretik peptid (NT-pro BNP)” artmaktadır. Tersine, azalmış “CD4+ 
T hücreleri” ve “albümin-globulin seviyeleri”, kanserli hastaların COVID-19 progresyonunun gözetiminde 
klinisyenlere yardımcı olabilir. Kanser, bağışıklığı doğrudan veya kanser tedavisi yoluyla zayıflatarak 
hastaları hastalıklara karşı savunmasız hale getirir. COVID-19 enfeksiyonları ve karsinom, kemoterapi ile 
tedavi edilsin veya edilmesin, tümörün türünden bağımsız olarak özellikle erkek erişkinlerde daha kaba ve 
daha kötü prognoza neden olur. COVID-19 döneminde kansere daha koordineli ve zamanında müdahale 
etmek kritik öneme sahiptir. 
Anahtar kelimeler: COVID-19, kanser, kanser epidemiyolojisi 
 
ABSTRACT 
Since December 2019, COVID-19 has been identified as a new pandemic in Wuhan, China, and has been 
declared a worldwide health emergency affecting more than 200 regions. In many afflicted countries, the 
rising number of affected people and death has put a strain on healthcare systems. Since the outbreak of the 
pandemic began, COVID-19 has been an important risk factor for cancer patients with a serious health 
problem worldwide. This study included a brief summary of available data on cancer patients with positive 
COVID-19. Studies investigating COVID-19 results of  cancer patients demonstrated an increased risk of 
serious events related to COVID-19 such as mechanical ventilation support, ICU admission or mortality in 
cancer patients with COVID-19 as compared to that of COVID‐19 patients without cancer. In addition in 
studies the results it was concluded that cancer survivors had higher risk of severe COVID-19 results including 
respiratory, cardiac and renal diseases. In cancer patients, “tumor necrosis factor α (TNF-α)” and “N-terminal 
pro-B type natriuretic peptide (NT-pro BNP)” are increased with advanced tumor stage. Conversely, decreased 
“CD4+ T cells” and “albumin-globulin levels” may assist clinicians in the surveillance of COVID-19 
progression of patients with cancer. By weakening immunity directly or through cancer treatment, cancer 
makes patients vulnerable to illnesses. COVID-19 infections and carcinoma, whether or not treated with 
chemotherapy, results in a coarser and poorer prognosis, specifically in male adults, regardless of the kind of 
tumor. It is critical in the COVID-19 era to respond to cancer in a more coordinated and timely manner.  
Keywords: COVID-19, cancer, cancer epidemiology 
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NON-ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİNDE 
DİYET YAKLAŞIMLARI 

DIETARY APPROACHES IN THE PREVENTION AND MANAGEMENT OF NON-ALCOHOLIC 
FATTY LIVER DISEASE 
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ÖZET 
Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), dünya çapında en yaygın karaciğer hastalıklarından biridir. 
Etkili farmakoterapilerin yokluğunda, klinik kılavuzlar bu durumu tedavi etmek için öncelikle kilo vermeye 
odaklanır. NAFLD için yerleşik fikir birliği, kanıta dayalı ve klinik diyet önerileri şu anda eksiktir. Bu 
çalışmanın amacı, yetişkinlerde NAFLD'nin önlenmesi ve yönetimi için kanıta dayalı pratik diyet önerileri 
sunmaktır. Aşağıdaki kriterler kullanılarak klinik uygulama önerilerinin geliştirilmesi için verilen yerleşik 
ilkelere odaklanan bir literatür taraması yapılmıştır. Bu yerleşik ilkeler önemli kanıtlara dayalı, risk 
minimizasyonunu sağlayan, bireysel hasta yaklaşımı için esnek olabilen ve kanıt ortaya çıktıkça daha fazla 
değişikliğe açık olabilen bir çerçeveye bağlıdır. Bu ilkeleri derecelendirmek için Beslenmede Uygulamaya 
Dayalı Kanıt sınıflandırma sistemi kullanılmıştır. Beş temel diyet önerisi sunuldu: 1) Akdeniz diyeti gibi 
geleneksel diyet kalıplarını takip edin; 2) aşırı fruktoz tüketimini sınırlandırın ve fruktoz eklenmiş işlenmiş 
yiyecek ve içeceklerden kaçının; 3) PUFA'lar, özellikle uzun zincirli omega-3 açısından zengin gıdalar ve 
MUFA'lar, diyette SFA'ların yerini almalıdır; 4) işlenmiş gıdaları, hazır gıdaları, ticari unlu mamulleri ve 
tatlıları, tam tahıllar, sebzeler, meyveler, baklagiller, kuruyemişler ve tohumlar dahil olmak üzere lif oranı 
yüksek işlenmemiş gıdalarla değiştirin; ve 5) aşırı alkol tüketiminden kaçının. Diyet kalitesinin iyileştirilmesi, 
NAFLD ve ilişkili risk faktörlerinin görülme sıklığını ve ilerlemesini azaltabilir. Faydaların birçoğunun, diyet 
kalıplarının toplu etkisinden kaynaklanması muhtemeldir. Yüksek kaliteli araştırmalara, özellikle karaciğere 
özgü son noktalara odaklanan diyet müdahalelerini değerlendiren randomize klinik araştırmalara öncelik 
olarak ihtiyaç duyulmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı, non-alkolik steatohepatit, beslenme, diyet önerileri 
 
ABSTRACT 
One of the most common types of liver disease is nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) that affects people 
all over the world. In the absence of efficient pharmacotherapies, professional recommendations for treating 
this illness emphasize weight loss. There are presently lacking consensus, evidence-based, or clinical dietary 
guidelines for NAFLD. The goal of this study is to offer individuals with evidence-based dietary advice for 
the prevention and management of NAFLD. A literature review focusing on established principles for the 
development of clinical practice recommendations was employed using the following criteria: based on 
substantial evidence, ensures risk minimization, is flexible for an individual patient approach, and is open to 
further modification as evidence emerges. These concepts were graded using the Practice-based Evidence in 
Nutrition categorization system. The following are five major dietary recommendations: 1) Traditional dietary 
patterns, such as the Mediterranean diet, should be followed; 2) Limit your fructose intake and stay away from 
processed foods and beverages that contain added fructose; 3) SFAs should be replaced in the diet with 
PUFAs, particularly long-chain omega-3-rich meals and MUFAs; 4) Substitute unprocessed foods high in 
fiber, such as whole grains, vegetables, fruits, legumes, nuts, and seeds, for processed meals, fast food, 
commercial bakery items, and sweets; and 5) limit alcohol use. Improving food quality may help to lessen the 
occurrence and development of NAFLD, as well as the risk factors that come with it. Many of the advantages 
are most likely due to the combined influence of eating choices. Prioritize high-quality research, particularly 
randomized clinical trials evaluating dietary treatments with a focus on liver-specific goals. 
Keywords: nonalcoholic fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, nutrition, dietary recommendations 
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ABSTRACT 
Background: In this study we aimed to evaluate myocardial functions of patients with atrial septal defect 
(ASD) by strain and strain rate echocardiography. Because, evaluation of myocardial functions is very 
important for management of responsive to treatment in congenital heart disease. However, due to complex 
structure and physiology it is difficult to evaluate right ventricle. Recently, strain and strain rate 
echocardiography have been introduced as an encouraging method to evaluate myocardial functions. 
Methods: 31 patients with ASD and 31 control subjects with similar characteristics were included in the study. 
All patients’ defect were closed with ‘ASD Occluder’ device. In control patients, strain and strain rate 
echocardiography measurements were conducted additional to conventional echocardiographic parameters. 
Patients with ASD data were divided into three groups; pre-process, post-process first and sixth month. The 
data obtained were compared with the control group and also within themselves.  
Results: After ASD closure, procedure strain and strain rate echocardiography values at right ventricular mid 
segment (-27.2 ± 1.6 vs. -32.8 ± 1.1, P < 0.001 and -2.10 ± 0.36 vs. -2.90 ± 0.29 P < 0.001), right ventricular 
basal segment (-29.4 ± 1.3 vs. -34.7 ± 1.2, P < 0.001 and -2.20 ± 0.28 vs. -3.09 ± 0.23, P < 0.001) and right 
atrium (37.4 ± 1.6 vs. 43.6 ± 0.9, P < 0.001 and 2.60 ± 0.47 vs. 3.47 ± 0.24, P < 0,001) were determined to 
have improved. 
Conclusion: It was concluded that strain and strain rate echocardiography could be used for response to 
treatment and follow up for ASD patients. 
Keywords: Atrial septal defect, strain echocardiography, strain rate echocardiography, tissue Doppler 
echocardiography.
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ÖZET 
Tıbbi görüntüleme, tetkik ve tedavi amacıyla vücudun gözle görülemeyen iç kısımlarındaki doku ve organların 
görsel temsillerini oluşturarak anatomik, fizyolojik, biyokimyasal ve patolojik veriler elde etmeye yarayan 
teknikler ve işlemlerdir. Bunlardan en bilinenleri Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Manyetik 
Rezonans Spektroskopi (MRS), Bilgisayarlı Tomografi (BT), Ultrasonografi (US), Anjiografi, Pozitron 
Emisyon Tomografisi (PET),  Tek Foton Işınımı Yapan Bilgisayarlı Tomografi (SPECT), Röntgen, 
Mamografi, Radyoskopi ve Ekokardiografi' dir. Gelişen teknoloji ile beraber tıbbi görüntüleme teknikleri de 
büyük bir ilerleme göstermiştir. Non-invaziv olan bu yöntemlerle canlıların, dışarıdan görülmesi ve  muayene 
edilmesi mümkün olmayan anatomik yapılarının dijital görüntülerinin elde edilebilmesi sağlık alanında 
yapılan büyük bir devrim olmuştur. Öyle ki günümüzde hekimlerin tanı koymak amacıyla müracat ettiği 
birimlerin başında radyoloji gelmektedir. Tıbbi görüntüleme teknikleri kullanılarak canlı vücudunun en 
derinlerinde bulunan ve en korunaklı sistem olan sinir sisteminin bile iki ve üç boyutlu görüntüleri elde 
edilebilmektedir. Sinir sistemi, organizmanın uyarılara karşı gereken yanıtı vererek çevresiyle ve kendi iç 
sistemiyle etkileşimini sağlayan ağdır. Sinir ağının merkezinde beyin ve omurilik vardır. Beyin ve omurilikten 
çıkıp vücuda dağılan sinir ağına ise çevresel (periferal) sinir sistemi denir. Sinir sisteminin anatomik yapısını 
incelemeye olanak veren görüntüleme teknikleri MRG, BT, US ve röntgendir. Bu çalışmada tıbbi görüntüleme 
teknikleri kullanılarak sinir sistemi anatomisinin görüntülenmesi üzerine bir literatür taraması yapılmış ve 
bulunan sonuçlar derlenmiştir. Manyetik rezonans görüntülemenin beyin, omurilik ve bazı kranial sinirlerin  
anatomik yapıları hakkında diğer yöntemlere nazaran daha ayrıntılı bilgi verdiği görülmüştür. Bilgisayarlı 
tomografi kısa sürede çekilebilmesi sebebiyle acil olaylarda hekimlerin tercih ettiği ve beyindeki hasarlı – 
hasarsız doku ayrımını daha hızlı yapabildiği bildirilmiştir. Omuriliğin görüntülenmesi için kontrast 
maddelerden yararlanılan myelografi işlemlerinde bilgisayarlı tomografi ve röntgen tekniklerinin 
kullanılabildiği anlaşılmıştır. Ultrasonografi ile II., VII., X. ve  XI. kranial sinirler ve yine birçok periferal 
sinir de görüntülenebilmektedir. 
Anahtar kelimeler: Tıbbi Görüntüleme, Sinir Sistemi, Anatomi, Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı 
Tomografi, Ultrasonografi 
 
ABSTRACT 
Medical imaging is the techniques and procedures that are used to obtain anatomical, physiological, 
biochemical and pathological data by creating visual representations of tissues and organs in the inner parts 
of the body that cannot be seen for the purpose of examination and treatment. The most known ones are 
Magnetic Resonance Imaging (MRI), Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS), Computed Tomography 
(CT), Ultrasonography (US), Angiography, Positron Emission Tomography (PET), Single Photon Emission 
Computed Tomography (SPECT), X-ray, Mammography, Radioscopy and Echocardiograpy. Along with the 
developing technology, medical imaging techniques have made great progress. The ability to obtain digital 
images of the anatomical structures of living things, which cannot be seen and examined from the outside, 
with these non-invasive methods has been a great revolution in the field of health. So much so that today, 
radiology is at the forefront of the units that physicians apply for diagnosis. By using medical imaging 
techniques, two and three dimensional images of the nervous system, which is the deepest and most protected 
system of the living body, can be obtained. The nervous system is the network that allows the organism to 
respond to stimuli and interact with its environment and its own internal system. At the center of the neural 
network are the brain and spinal cord. The nerve network that leaves the brain and spinal cord and disperses 
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throughout the body is called the peripheral nervous system. Imaging techniques that allow examining the 
anatomical structure of the nervous system are MRI, CT, US and X-ray. In this study, a literature review was 
conducted on the imaging of the nervous system anatomy using medical imaging techniques and the results 
were compiled. It has been observed that magnetic resonance imaging gives more detailed information about 
the anatomical structures of the brain, spinal cord and some cranial nerves compared to other methods. It has 
been reported that computed tomography is preferred by physicians in emergency cases because it can be 
taken in a short time, and it can distinguish damaged and undamaged tissue in the brain faster. It has been 
understood that computed tomography and x-ray techniques can be used in myelography procedures that use 
contrast agents for imaging the spinal cord. With ultrasonography II., VII., X. and XI. cranial nerves and many 
peripheral nerves can also be visualized. 
Keywords: Medical Imaging, Nervous System, Anatomy, Magnetic Resonance, Computed   Tomography, 
Ultrasonography 
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THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION IN HEALTH SYSTEMS 
 

João António Gomes de Melo e Castro e Melo 
ORCID: 0000-0002-3297-0517 

Maria Helena Monteiro 
ORCID: 0000-0002-3782-9707 

 
ABSTRACT  
This study aimed to understand how the implementation of 4.0 technologies is affecting the structure and 
organization of health systems.  
The Fourth Industrial Revolution is changing the way health is understood, transforming treatment and 
diagnostic methods, management processes, as well as the relationship between health professionals, patients, 
governments, and stakeholders in the health sector, impacting the structure and organization of health systems.   
Thus, to answer the nuclear question of this study, we opted for a descriptive exploratory study of qualitative 
approach, and semi-structured interviews were applied to 70 national and international personalities and 
stakeholders of the healthcare sector from 34 different countries, in order to have a knowledge of their 
perception about the theme of the study in question. 
The results of our study suggested that 4.0 technologies currently implemented in the healthcare sector are 
enabling organizational and structural changes in health systems. We identified the most difficult and 
facilitating factors of the implementation of technologies from the Fourth Industrial Revolution in health 
systems and observed their effects, both on their effectiveness and efficiency. We also found that governments 
are following the evolution of the Fourth Industrial Revolution through regulations and policies that favour 
the introduction of 4.0 technologies into their health systems. Finally, we could see that the implementation 
of 4.0 technologies in health systems is bringing benefits to the citizen, giving them greater accessibility, and 
empowering them with greater control of the management of their health status. 
From the results obtained through the application of interviews based on the 8 specific objectives of this study, 
it was possible to observe that 4.0 technologies are having an impact on the structure and organization of 
health systems. 
Keywords: Public Administration, Fourth Industrial Revolution, Health Systems, New Public Governance, 
Governance, E-Government. 
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IMPACT OF COVID-19 ON CHILDREN: AN INDIAN PERSPECTIVE 
 

Jyoti Ratan Ghosh 
 
ABSTRACT 
Coronaviruses, seven of which are known to infect humans, can cause a variety of clinical appearances ranging 
from asymptomatic infection to severe illness and death. The clinical characteristics of Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) infection in children are variable, and information from developing countries is scanty. 
Emerging evidences suggested that young children are at greater risk of COVID-19 infection than initially 
predicted. Children have a high likelihood of developing COVID-19 due to household transmission through 
COVID-19 positive family member. However, the disease is usually characterized by mild infection in 
children, but serious complications may develop in association with both acute infection and related 
phenomena such as the multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C). Moreover, children are also 
significantly impacted psychosocially by the pandemic and quarantine. The commonly reported psychological 
problems in children are mood swings, depression, anxiety, irritability, inattention and sleep disturbance. 
Moreover, isolation due to lockdown has also resulted in children being very sensitive to minor issues. This 
may have both short and long term psychosocial and mental health implication for children.  
Keywords: COVID-19, psychosocial, mental health, pandemic, children 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİ İLE KİMLİK STİLLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN ALEXITHYMIA LEVELS AND IDENTITY STYLES IN 
NURSING STUDENTS 

 
Adeviye AYDIN 

ORCID: 0000-0003-1929-5139 
 
ÖZET 
Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinde aleksitimi düzeyleri ile kimlik stilleri arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır.  
Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişkisel türde olan bu çalışma bir üniversitenin hemşirelik öğrencileri ile 
gerçekleştirilmiştir (n=216). Araştırmanın verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu, “Toronto Aleksitimi Ölçeği” ve 
“Kimlik Stilleri Ölçeği-5” ile toplanmıştır. Araştırma 22.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında online olarak 
gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, sayı, yüzde dağılımları), 
Kruskal Wallis testi, Mann-Whitney-U testi ve Spearman’s Korelasyon analizi kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 20.74±1.85’tir. Katılımcıların 
%66.7’si kadın, %34.3’ü dördüncü sınıf öğrencisi, %83.3’ü yurtta yaşamakta ve %63.9’unun geliri giderine 
denktir. Öğrencilerin %48.6’sı aleksitimik özelliğe sahip olmadığı belirlenmiştir. Dışa dönük düşünce puanı 
erkek öğrencilerde, kız öğrencilerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin öğrenim 
gördükleri sınıfa göre dördüncü sınıftaki öğrencilerin duyguları ifade etmede güçlük puanı, üçüncü sınıftaki 
öğrencilere göre daha düşüktür.  Duyguları tanımada güçlük puanı ise dördüncü sınıftaki öğrencilerde birinci, 
ikinci ve üçüncü sınıflardaki öğrencilere göre daha düşüktür. Bilgi yönelimli kimlik puanı dördüncü sınıftaki 
öğrencilerde birinci ve ikinci sınıftaki öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin yaşı arttıkça bilgi 
yönelimli kimlik stillerinin arttığı, aleksitimi toplam puanının ise azaldığı belirlenmiştir. Hemşirelik 
öğrencilerinde aleksitimi toplam puanı, kaçınma yönelimli kimlik stilleri (r=.419, p<0.01), norm yönelimli 
kimlik stilleri (r=.229, p<0.01) ve kimlik stilleri toplam puanı (r=.174, p<0.05) ile pozitif; bilgi yönelimli 
kimlik stilleri (r=-.346, p<0.01) ile negatif bir ilişki bulunmaktadır.  
Sonuçlar: Hemşirelik öğrencilerinde aleksitimi düzeylerinin kaçınma ve norm yönelimli kimlik stillerini 
olumlu etkilediği, bilgi yönelimli kimlik stilini olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Hemşirelik öğrencilerinde 
duygu farkındalığının artırılmasına yönelik uygun girişimlerin oluşumunda öğrencilerin kimlik stillerinin de 
dikkate alınması ve bilgiye yönelimlerinin artırılması önerilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, hemşirelik, kimlik, kimlik stili, öğrenciler 
 
ABSTRACT 
Aim: In this study, it was aimed to examine the relationship between alexithymia levels and identity styles in 
nursing students. 
Method: This descriptive and corrrelational study was conducted with nursing students of a university 
(n=216). The data of the study were collected with the “Descriptive Information Form”, “Toronto Alexithymia 
Scale” and “Identity Styles Scale-5”. The research was carried out online between 22.11.2021 and 01.12.2021. 
Descriptive statistics (mean, number, percentage distributions) and Kruskal Wallis test, Mann-Whitney-U test, 
and Spearman's Correlation analysis were used to evaluate the data. 
Results: The mean age of the nursing students participating in the research was 20.74±1.85. 66.7% of the 
participants are women, 34.3% are fourth-grade students, 83.3% live in a dormitory, and 63.9%'s income is 
equal to their expenses. It was determined that 48.6% of the students did not have alexithymic features. It was 
determined that the externally oriented thinking score was higher in male students than in female students. 
According to the class in which the nursing students study, the difficulty describing feeling score of the fourth-
grade students is lower than that of the third-grade students, and difficulty identifying the feeling score of the 
fourth-grade students is lower than the students in the first, second and third grades. The informational oriented 
identity score, on the other hand, is higher in fourth grade students than in first and second grade students. It 
was determined that as the age of the students increased, their informational-oriented identity styles increased, 
while the total score of alexithymia decreased. In nursing students, alexithymia total score was positive with 
diffuse-avoidant oriented identity styles (r=.419, p<0.01), norm-oriented identity styles (r=.229, p<0.01) and 
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identity styles total score (r=.174, p<0.05). There is a negative correlation with informational-oriented identity 
styles (r=-.346, p<0.01) and alexithymia total score. 
Conclusion: It was determined that alexithymia levels positively affected the diffuse-avoidant and norm-
oriented identity styles, and negatively affected the informational-oriented identity style in nursing students. 
It is suggested that students' identity styles should be taken into account and their orientation to knowledge 
should be increased in the formation of appropriate initiatives to increase emotional awareness in nursing 
students. 
Keywords: Alexithymia, nursing, identity, identity styles, students
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FAKOEMÜLSİFİKASYON CERRAHİSİ SONRASINDA ÜÇ FARKLI CİHAZ İLE YAPILAN 
MERKEZİ KORNEA KALINLIĞI ÖLÇÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF THE CENTRAL CORNEAL THICKNESS MEASUREMENTS OBTAİNED BY 
THREE DİFFERENT DEVİCES IN PATIENTS UNDERWENT PHACOEMULSIFICATION 

SURGERY 
 

Enes UYAR 
ORCID: 0000-0003-2544-3580 

 
ÖZET 
Bu çalışmada fakoemülsifikasyon cerrahisi (FAKO) sonrasında gelişen kornea ödemini değerlendirmek için 
üç farklı cihaz ile yapılan merkezi kornea kalınlığı (MKK) ölçümlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
Çalışmaya FAKO yapılmış 62 hastanın 62 gözü alındı. Cerrahi öncesinde ve cerrahi sonrası 1.,7. ve 30. 
günlerde hastaların MKK ölçümleri pnömotonometre (TX-20,Canon) düşük koherensli optik biyometre 
(Lenstar LS-900, Haag-Strait) ve Scheimpflug korneal topografi (Sirius, Costruzione Strumenti Oftalmici) 
cihazlarıyla yapıldı. Hastaların 37’si  (% 59,7) erkek, 25’i (%40,3) kadındı. Ortalama yaş 66,48 ± 8,75 (37-82 
yıl) yıldı. MKK ölçüm sonuçları pnömotonometre, optik biyometre ve Scheimpflug korneal topografi cihazları 
için sırasıyla şöyleydi: Cerrahi öncesi MKK 530,6 ± 30,8, 520,2 ± 34,4 ve 515,2 ± 35,1 µm (p<0,001), cerrahi 
sonrası 1.gün MKK 589,4 ± 49,9, 579,4 ± 47,7 ve 574,4 ± 56,4 µm (p = 0,001), cerrahi sonrası 7.gün MKK 
542,6 ± 30,5, 529,9 ± 40,6 ve 527,2 ± 40,8 µm (p = 0,013), cerrahi sonrası 30.gün MKK 536,7 ± 20,2, 524,3 
± 45,6 ve 521,3 ± 29,2 µm (p = 0,015). Kornea ödemi miktarları ise aynı sırayla; cerrahi sonrası 1.gün 67,3 ± 
45,3, 68,1 ± 36,6 ve 65,7 ± 46,9 µm (p = 0,883), cerrahi sonrası 7.gün 17,8 ± 15,3, 17,3 ± 12,5 ve 19,9 ± 15,1 
µm (p = 0,531), cerrahi sonrası 30.gün 3,3 ± 5,1, 2,0± 4,6 ve 1,3 ± 10,1 µm (p = 0,350) idi. Sonuç olarak, 
FAKO sonrası MKK ölçümlerinde optik biyometre ile Scheimpflug korneal topografi cihazlarının birbirine 
yakın değerler verdiği, fakat pnömotonometre ile yapılan ölçüm sonuçlarının diğer iki cihaza göre daha kalın 
olduğu bulundu. Kornea ödemi değerlendirmelerinde ise üç ölçüm cihazı arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark olmadığı saptandı. Dolayısıyla bu çalışmada değerlendirilen cihazların MKK ölçüm sonuçlarının birbiri 
yerine kullanılmaması gerektiği, fakat hesaplanan kornea ödem miktarlarında cihazlar arasında fark olmadığı 
için FAKO sonrası korneal ödem takibinin herhangi bir cihaz ile yapılabileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Korneal ödem, Merkezi kornea kalınlığı, Optik biyometre, Pnömotonometre, 
Scheimpflug korneal topografi 
 
ABSTRACT 
In this study, it was aimed to compare central corneal thickness (CCT) measurements made with three different 
devices to evaluate corneal edema after phacoemulsification surgery (PHACO). Sixty-two eyes of 62 patients 
who underwent PHACO were included. CCT measurements of the patients were performed before surgery 
and at 1, 7 and 30 days after surgery with pneumotonometer (TX-20, Canon), low coherence optical biometry 
(Lenstar LS-900, Haag-Strait) and Scheimpflug corneal topography (Sirius, Costruzione Strumenti 
Ophthalmici) devices. Thirty seven (59.7%) of the patients were male and 25 (40.3%) were female. The mean 
age was 66.48 ± 8.75 (37-82) years. CCT values were as follows for the pneumotonometer, optical biometer 
and Scheimpflug corneal topography devices, respectively: Preoperative CCTs were 530.6 ± 30.8, 520.2 ± 
34.4 and 515.2 ± 35.1 µm (p<0.001), CCTs at the postoperative first day were 589.4 ± 49.9, 579.4 ± 47.7 and 
574.4 ± 56.4 µm (p = 0.001), CCTs at postoperative 7th day were 542.6 ± 30.5, 529.9 ± 40.6 and 527.2 ± 40.8 
µm ( p = 0.013), CCTs at 30 days after surgery were 536.7 ± 20.2, 524.3 ± 45.6, and 521.3 ± 29.2 µm (p = 
0.015). Corneal edema amounts were in the same respective; 67.3 ± 45.3, 68.1 ± 36.6 and 65.7 ± 46.9 µm (p 
= 0.883) at postoperative first day, 17.8 ± 15.3, 17, 3 ± 12.5 and 19.9 ± 15.1 µm (p = 0.531) at postoperative 
seventh day, 3.3 ± 5.1, 2.0 ± 4.6, and 1.3 ± 10.1 µm at postoperative first month ( p = 0.350). In conclusion, 
it was found that optical biometry and Scheimpflug corneal topography devices show similar values in CCT 
measurements after PHACO, but the measurement results with pneumotonometer were thicker than the other 
two devices. In the evaluation of corneal edema, there was no statistically significant difference between the 
three measuring devices. Therefore, CCT measurement results of the devices evaluated in this study should 
not be used interchangeably, but since there is no difference between the devices in the calculated corneal 
edema amounts, corneal edema after PHACO can be followed up with any of these device. 
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FİZİKSEL AKTİVİTENİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ 
ÜZERİNE ETKİSİ 

EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON MODIFIABLE CARDIOVASCULAR RISK FACTORS 
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ÖZET 
İnsanoğlu günümüzde kardiyovasküler hastalıklar, alt solunum yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları, 
kanser, diyabet ve alzheimer gibi birçok hastalıkla mücadele etmektedir. Bu hastalıklar arasında insan 
sağlığını olumsuz yönde en fazla etkileyen kardiyovasküler hastalıklardır. Öyle ki dünyadaki ölümlerin 
yaklaşık %31’i kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Kardiyovasküler hastalıkların oluşumuna 
sebep olan risk faktörleri bilim dünyası tarafından değiştirilemeyen ve değiştirilebilir olarak iki grupta 
incelenmektedir. Değiştirilemeyen risk faktörleri için herhangi bir önlem alınamamaktadır. Dolayısıyla 
değiştirilebilir risk faktörlerini belirlemek ve bu riskleri erken dönemde yönetmek daha önemli görülmekte ve 
buna yönelik çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda değiştirilebilir 
risk faktörlerinin etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için üzerinde en çok durulan faktörlerden birisi 
fiziksel aktivitedir. Bu çalışmalarda, yeterli düzeyde yapılan fiziksel aktivitenin kardiyovasküler hastalıkların 
önlenmesine ve kontrol edilmesine katkı sağladığı belirtilmektedir. Ayrıca bu noktada, fiziksel aktivitenin 
kardiyovasküler hastalıklar üzerine fayda sağlayabilmesi için orta şiddetli bir aktivite için haftalık hacminin 
en az 150-300 dakika veya yüksek şiddetli bir aktivite için 75-150 dakika olması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Bunun aksine yetersiz düzeyde yapılan fiziksel aktivite ise, kardiyovasküler hastalıkların oluşumuna neden 
olmaktadır. Dolayısıyla insanları fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirmek ve fiziksel aktivite seviyelerini 
artırmaya teşvik etmek, kardiyovasküler sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu 
araştırmada, fiziksel aktivitenin hipertansiyon, diyabet, sigara, alkol, sağlıksız beslenme, obezite, yetersiz 
fiziksel aktivite, kolesterol gibi değiştirilebilir risk faktörleri üzerine etkileri konu ile ilgili literatür gözden 
geçirilerek araştırılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, Kardiyovasküler hastalıklar, Sağlık 
 
ABSTRACT 
Human beings struggle with many diseases such as cardiovascular diseases, lower respiratory tract infections, 
kidney diseases, cancer, diabetes and Alzheimer's nowadays. Cardiovascular diseases are the ones that have 
the most negative impact on human health. In fact, cardiovascular disorders account for almost 31% of all 
fatalities worldwide. The scientific community divides the risk factors that cause cardiovascular disease into 
two categories: non-modifiable and modifiable. No measures can be taken for non-modifiable risk factors. 
Therefore, it is seen more important to identify the modifiable risk factors and to manage these risks in the 
early period, and research on the subject has risen to the fore. In studies carried out by scientists, physical 
activity is stressed as one of the most important factors in lowering or eliminating the effect of modifiable risk 
factors. According to these research, adequate physical activity aids in the prevention and management of 
cardiovascular illnesses. Furthermore, in order for physical activity to help cardiovascular diseases, the weekly 
volume should be at least 150-300 minutes for moderate-intensity activity or 75-150 minutes for high-intensity 
activity. Insufficient physical activity, on the other hand, is linked to cardiovascular disease. For this reason, 
increasing public knowledge about physical activity and encouraging people to raise their physical activity 
levels will help to safeguard and develop cardiovascular health. By reviewing the relevant literature, the effects 
of physical activity on modifiable risk factors like hypertension, diabetes, smoking, alcohol, unhealthy diet, 
obesity, insufficient physical activity, and cholesterol were investigated in this study. 
Keywords: Physical activity, Cardiovascular diseases, Health 
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KOLAJEN TAKVİYELERİNDEKİ KOLAJEN TİPLERİ VE İÇERİK BİLGİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF COLLAGEN TYPES AND INGREDIENT INFORMATION IN COLLAGEN 
SUPPLEMENTS 
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ÖZET  
Amaç: Bu araştırmada, Türkiye’de satışa sunulan kolajen takviyelerindeki kolajen tiplerinin ve içerik 
bilgilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  
Gereç-Yöntem: Çalışma kapsamında araştırmacılar tarafından farklı markaların kolajen takviyeleri 
değerlendirmeye alınmış olup güncel bilgiye göre ulaşılabilen toplam 34 farklı takviyenin içerik bilgisi elde 
edilmiştir. Değerlendirmeye alınan kolajen takviyelerindeki tüketim formu, kolajen miktarı (mg), ek 
vitamin/mineral içeriği, aroma seçenekleri ve içerdiği kolajen tipi bilgileri firma beyanı esas alınarak elde 
edilmiştir. Aynı firmanın aynı kolajen tipi ve miktarını içeren farklı aroma seçenekleriyle satışa sunulan 
ürünlerinden yalnızca bir aroma çeşidi değerlendirmeye alınmış olup kolajen miktarı ve tipi bilgilerinin 
değerlendirmesindeki dublikasyon önlenmiştir. 
Bulgular: Çalışmada değerlendirmeye alınan toplam 34 adet kolajen takviyesinden %32.4’ünün (n = 11) toz 
formda olduğu ve kullanımdan önce suda eritilerek tüketime hazır hale getirildiği tespit edilmiştir. Kolajen 
takviyelerinden %26.4’ünün (n = 9) flakon içinde tüketime hazır olarak sunulduğu ve tüketim tavsiyesi olarak 
yemeklerle birlikte veya yemeklerden hemen sonra alınması gerektiği bilgisi yer almaktadır. Çalışmaya dâhil 
edilen takviyelerden %41.2’sinin (n = 14) ise tablet formunda tüketiciye sunulduğu bulunmuştur. Araştırılan 
takviyelerden %58.8’inde (n = 20) içerdiği kolajenin tipi bilgisine yer verilmiştir. Ayrıca, değerlendirilen 
takviyelerin %41.2’sinin 2500 mg altında kolajen içeriği bulunmaktadır. Araştırma kapsamında 
değerlendirilen takviyelerden %88.2’sinin (n = 30) kolajen içeriğine ek olarak vitamin, mineral ve/veya 
resveratrol, akgünlük, kuşburnu ve kara mürver gibi çeşitli bitki ekstreleri içerdiği tespit edilmiştir.  
Sonuç: Çalışma sonuçları, kolajen takviyelerinde kolajen tipine yönelik bilgilerin her üründe bulunmadığını 
göstermiştir. Tüketiciyi aydınlatmak ve tüketicinin kolajen takviyesini ihtiyaç duyduğu etkene spesifik olarak 
kullanmasını sağlayabilmek için bu bilginin yer almasının önemli olduğu konusunda farkındalığın 
oluşturulması önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: kolajen, takviye, içerik bilgisi. 
 
ABSTRACT  
Aim: In this study, it was aimed to investigate collagen types and ingredient information in collagen 
supplements offered for sale in Turkey. 
Material-Method: Collagen supplements of different brands (n = 34) were evaluated by researchers within 
scope of study. Consumption form, collagen amount (mg), additional vitamin/mineral content, flavor options 
and collagen type information in collagen supplements evaluated were obtained based on company 
declaration. Different flavor options containing same collagen type and amount, only one flavor type has been 
evaluated. 
Results: It was determined that 32.4% of collagen supplements were in powder form and were dissolved in 
water before use. It is stated that 26.4% of collagen supplements are presented in vials as ready to consume 
and should be taken with or immediately after meals as consumption advice. It was found that 41.2% of 
supplements were presented to consumer in tablet form. In 58.8% of investigated supplements, type of 
collagen they contain was included. In addition, 41.2% of supplements evaluated had collagen content below 
2500 mg. It has been determined that 88.2% of supplements evaluated within scope of research contain various 
plant extracts such as vitamins, minerals and/or resveratrol, rosehip and black elderberry in addition to their 
collagen content. 
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Conclusion: Results of study showed that information on type of collagen in collagen supplements is not 
available in every product. It is important to raise awareness that it is important to include this information in 
order to enlighten consumer and enable consumer to use collagen supplement specifically for factor they need. 
Keywords: collagen, supplement, ingredient information. 
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OLGU SUNUMU: REKTOSİGMOİD İNVAJİNASYON SAPTANAN HASTADA JÜVENİL POLİP 
CASE REPORT: JUVENİLE POLYP IN A PATIENT WITH RECTOSIGMOID 

INTUSSUSCEPTION 
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ÖZET 
İnvajinasyon, proksimal bağırsak ansının distal bağırsak ansı içerisine girerek sıkışması ile oluşmaktadır ve 
sıklıkla ileokolonik bölgede görülmektedir. İnen kolonun retroperitoneal yerleşimli olması nedeniyle, 
kolokolonik invajinasyon nadiren görülmektedir. Jüvenil polipler benign bağırsak polipleridir ve ağrısız rektal 
kanama, mukuslu ishal, kolik benzeri karın ağrısı, spontan polip otoampütasyonu, polipin rektal prolapsusu 
nadiren de invajinasyon şeklinde klinik bulgularla görülmektedir. Ancak jüvenil polip kolonda ve büyük 
çaptaysa kolokolonik invajinasyona neden olabilmektedir. Kolokolonik invajinasyonlara sıklıkla eşlik eden 
polip ya da kitle lezyonlar bulunmaktadır. Olgumuzda, 2 yaşında kız hasta, karın ağrısı, kanlı mukuslu 
dışkılama ve rektal prolapsus bulgularıyla başvurdu. Öncesinde bir yakınması olmayan hastanın yüksek ateş, 
kusma, kilo kaybı yoktu. Dışkı mikroskopisinde ve parazit incelenmesinde patolojik bulgu saptanmadı. 
Abdominal ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide kolokolonik invajinasyon saptandı. Hasta, invajine olan 
bağırsak ansının redüksiyonu amacıyla hastaneye yatırıldı. Hastanın skopi altında salinle hidrostatik 
invajinasyon redüksiyonu sağlandı. Kolokolonik invajinasyon etiyolojisine yönelik yapılan fiberoptik 
kolonoskopik incelemesinde, anal kanalı takiben 10 cm mesafede yaklaşık 2 cm boyutlarında jüvenil poliple 
uyumlu lezyon saptandı ve aynı seansta eksize edildi. Çocuklarda rektal kanamanın nadir bir nedeni olan 
kolokolonik invajinasyonda etiyolojik neden olarak jüvenil polipler öncelikli olarak düşünülmelidir. Bu 
olgularda tekrarlayan invajinasyonları ve bu nedenle oluşabilecek komplikasyonları önlemek için mutlaka tüm 
kolonu içeren kolonoskopik incelemeler yapılmalı ve jüvenil polip saptanırsa aynı seansta polipektomi 
yapılarak tedavide tam kür sağlanmalıdır 
Anahtar Kelimeler: Kolonik polipler; kolonoskopi; invajinasyon 
 
ABSTRACT 
Intussusception occurs when the proximal intestinal loop enters into the distal intestinal loop and is 
compressed, and is often seen in the ileocolonic region. Because the descending colon is located 
retroperitoneally, colocolonic intussusception is rarely seen. Juvenile polyps are benign intestinal polyps and 
are seen with clinical findings such as painless rectal bleeding, diarrhea with mucus, colic-like abdominal 
pain, spontaneous polyp autoamputation, rectal prolapse of the polyp and rarely intussusception. However, if 
the juvenile polyp is in the colon and is large, it can cause colocolonic intussusception. There are polyps or 
mass lesions that often accompany colonocolonic intussusceptions. In our case, a 2-year-old girl presented 
with abdominal pain, bloody mucus stool and rectal prolapse findings. The patient, who had no previous 
complaint, did not have high fever, vomiting, or weight loss. No pathological finding was detected in stool 
microscopy and parasite examination. Colonic invagination was detected in abdominal ultrasonography and 
computed tomography. The patient was hospitalized for the reduction of the invaginated intestinal loop. 
Hydrostatic intussusception reduction was achieved with saline under the scope of the patient. In the fiberoptic 
colonoscopic examination performed for the etiology of colonocolonic intussusception, a lesion compatible 
with a juvenile polyp of approximately 2 cm was detected at a distance of 10 cm following the anal canal and 
was excised in the same session. Juvenile polyps should be considered as the etiological cause of colocolonic 
intussusception, which is a rare cause of rectal bleeding in children. In these cases, colonoscopic examinations 
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including the entire colon should be performed to prevent recurrent intussusceptions and complications that 
may occur due to this reason, and if juvenile polyps are detected, polypectomy should be performed in the 
same session and a full cure should be achieved in the treatment. 
Keywords: Colonic polyps; colonoscopy; intussusception 
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FONKSİYONEL GIDA BİLEŞENİ OLARAK KOLAJEN: TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 
COLLAGEN AS A FUNCTIONAL FOOD COMPONENT: EXAMPLES FROM 

TURKEY 
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ORCID: 0000-0002-1235-0329 

 
ÖZET  
Giriş-Amaç: Sürdürülebilir beslenme hedefleri kapsamında alternatif protein kaynaklarının kullanımı ve 
endüstriyel atıkların önlenmesi en önemli hedefler arasında yer almaktadır. Fonksiyonel gıda bileşeni ve 
alternatif protein kaynağı olarak hidrolize kolajen peptitlerin kullanımı yeni ve hızla büyüyen bir sektördür. 
Bu çalışma, Türkiye’de satışa sunulan ve fonksiyonel gıda bileşeni olarak kolajen kullanılan ürünlerin 
incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Türkiye’de kolajen eklenmiş gıdaların ve içeriklerinin belirlenmesi için 10 adet çevrimiçi 
alış veriş sitesi incelenmiştir. Ulaşılan besin/yiyeceklerin etiket bilgileri incelenerek eklenen kolajen tipi ve 
miktarı, aroma çeşitleri, porsiyon miktarı, tüketim önerilerine dair bilgiler uygun istatistik yöntemlerle analiz 
edilerek değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Araştırmada incelenen kolajen eklenmiş toplam 13 farklı yiyeceğin %30.8’ini süt ve ürünleri 
grubunda yer alan besinler, %61.5’ini meyve ve sert kabuklu yemiş/yağlı tohumlardan oluşan protein barlar 
ve %7.7’sini protein cipsi oluşturmaktadır. Bu yiyecekler besin grubu bazında incelendiğinde; süt ve ürünleri 
grubunda yer alan sınırlı sayıda besine ulaşılmıştır. Bu grupta sütlü içecek, yoğurt ve ayran kolajen 
zenginleştirmesi yapılan üç temel besindir. Bu üç besinin ortalama kolajen miktarı bir porsiyon için 
1980,0±867.92 mg’dır; birim ağırlık veya birim hacim başına eklenen kolajen miktarının 9 mg/g-mL olduğu 
belirlenmiştir. Protein barlar ve protein cipsine eklenmiş ortalama kolajen miktarı bir porsiyon için 
4833,3±2768.87 mg’dır; birim ağırlık başına eklenen kolajen miktarının 164.93±124.38 mg/g olduğu 
saptanmıştır. Gıda ürünlerinin etiketleri incelendiğinde; %69.2’sinde kolajen tipiyle ilgili herhangi bir beyan 
yapılmadığı belirlenmiştir. Gıdaların %30.8’inde hidrolize kolajen peptit bulunduğu, sadece bir üründe (%7.7) 
kolajen tipinin Tip 1 ve Tip 3 olarak belirtildiği saptanmıştır. Kullanılan aroma çeşitlerinin çilek, muz, 
ahududu, orman meyveleri, nane ve tarçın olduğu gözlenmiştir. Ürünlerin tamamında günün her saatinde ara 
öğün olarak tüketilebileceği önerisi bulunmaktadır. 
Sonuç: Türkiye’de fonksiyonel gıda bileşeni olarak endüstride kolajen kullanımının henüz yaygın olmadığı 
görülmüştür. Özellikle sürdürülebilir beslenme kapsamında alternatif protein kaynağı olarak kullanılabileceği, 
fonksiyonel sağlık yararına ilişkin klinik kanıtların da artışına paralel olarak kolajenle zenginleştirilmiş 
besinlerle ilgili yapılan Ar-Ge sayısının artış göstereceği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: fonksiyonel besin, kolajen, besin zenginleştirme 
 
ABSTRACT 
Introduction-Purpose: This study was planned to examine the use of collagen as a functional food 
component in Turkey. 
Material-Method: Collagen-added food groups and food diversity in Turkey were investigated by examining 
online shopping stores. The information on the type and amount of collagen added, flavor types, portion 
amount, consumption recommendations were analyzed and evaluated with appropriate statistical methods by 
examining the label information of the food/food. 
Results: Of 13 different foods with collagen added, 30.8% of foods in dairy and products group, 61.5% of 
fruit and nuts/oil seeds are protein bars, and 7.7% of them are protein chips. When these foods are analyzed 
on basis of food group; A limited number of foods in milk and products group have been reached. In this 
group, milk drink, yoghurt and ayran are three main foods that are enriched with collagen. Average amount 
of collagen of these three foods is 1980.0±867.92 mg per serving; amount of collagen added per unit weight 
or unit volume was determined to be 9 mg/g-mL. Average amount of collagen added to protein bars and 
protein chips is 4833.3±2768.87 mg per serving; It was determined that the amount of collagen added per unit 
weight was 164.93±124.38 mg/g. When the labels of food products are examined; It was determined that 
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69.2% of them did not make any declaration regarding the type of collagen. It was determined that 30.8% of 
the foods contained hydrolyzed collagen peptides, and only one product (7.7%) stated the type of collagen as 
Type 1 and Type 3.  
Conclusion: It is understood that the use of collagen as a functional food component is not common in Turkey. 
It is thought that the number of R&D on collagen-enriched foods will increase in parallel with the increase in 
clinical evidence on the relationship between collagen use and health benefits. 
Keywords: functional food, collagen, nutrient enrichment 
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ÖĞRENCİLERİN COVID-19 KONTROL ALGISI VE SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS COVID-19 PERCEPTION 
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ÖZET 
Amaç: Bu araştırma, öğrencilerin Covid-19 Kontrol Algısı ve Sağlık Okuryazarlık Düzeyleri arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı. 
Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı türde yapılan araştırmanın evrenini Bingöl Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunda öğrenim gören 848 öğrenci, örneklemini ise çalışmaya alınma kriterlerine uyan ve gönüllü 
katılım gösteren 446 öğrenci oluşturdu. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Sosyo-demografik Veri 
Formu”, “Sağlık Okuryazarlık Ölçeği” ve “Covid-19 Kontrolü Algısı Ölçeği” kullanıldı. Verilerin analizi 
SPSS 21.0 programı kullanılarak yapıldı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Kruskal 
Wallis testi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %73,1'i kadın, %96,2'si 18-24 yaşında, %98,2'si bekardır. 
Öğrencilerin %92,6'sında kronik hastalık bulunmamaktadır. %70,2'si Covid-19 enfeksiyonu geçirmemiştir. 
Öğrencilerin %61,2'si Covid-19'a yönelik aldıkları tedbirlerin yeterli olmadığını belirtmiştir. Çalışmaya 
katılan öğrencilerin Covid-19 Kontrol Algısı Ölçeği alt boyut ortalama puanları sırasıyla makro kontrol 
2,34±1,01, mikro kontrol 2,77±1,02, kontrol edilebilirlik 3,10±1,03 olup öğrencilerin orta düzeyde Covid-19 
kontrol algısına sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Sağlık Okuryazarlık Ölçeğinden aldıkları ortalama 
puan 31,32±12,02 olup orta düzeyde sağlık okuryazarlığına sahip oldukları görüldü. Çalışmada, kronik 
hastalığı olmayan öğrencilerin kronik hastalığı olan öğrencilere göre Covid-19 kontrol algısı makro kontrol 
alt boyutu ortalama puanlarının daha fazla olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı 
(p<0,05). 
Sonuç ve Öneriler: Çalışmaya katılan öğrencilerin orta düzeyde kontrol algısı ve sağlık okuryazarlık 
düzeyine sahip oldukları belirlendi. Bu sonuçlara göre öğrencilerde sağlık okuryazarlık düzeyine ve Covid-
19 enfeksiyonuna yönelik farkındalık oluşturacak eğitimlerin yapılması önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19 Algısı, Öğrenci, Pandemi, Sağlık Okuryazarlığı. 

ABSTRACT 
Aim: This research was carried out to examine the relationship between the Covid-19 Control Perception and 
Health Literacy Levels of the students. 
Methods: The population of the cross-sectional-descriptive study consisted of students studying at Vocational 
School of Health Services, Bingol University. The population of the study consisted of 848 students, and the 
sample consisted of 446 students who met the inclusion criteria and participated voluntarily. “Socio-
demographic Data Form”, “Health Literacy Instrument” and “Perception of Control of Covid-19” were used 
as data collection tools in the study. Data analysis was done using SPSS 21.0 program. Number, percentage, 
mean, standard deviation, Kruskal Wallis test, and Mann-Whitney U test were used in the analysis of the data. 
Results: 73.1% of the students participating in the study were female, 96.2% were 18-24 years old, and 98.2% 
were single. 92.6% of the students do not have a chronic disease and 70.2% of them did not have Covid-19 
infection. 61.2% of the students state that the measures they have taken against Covid-19 are not sufficient. 
The mean scores of the Covid-19 Perception of Control Scale sub-dimensions of the students participating in 
the study were respectively 2.34±1.01 for macro control, 2.77±1.02 for micro control, 3.10±1.03 for 
controllability, and it was seen that the students had a moderate perception of Covid-19 control. The mean 
score of the students from the Health Literacy Scale is 31.32±12.02, and it is seen that they have a moderate 
level of health literacy. In the study, it was determined that the students without the chronic disease had higher 
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mean scores of the macro control sub-dimension of perception of control for Covid-19 compared to the 
students with chronic disease, and the difference was statistically significant (p<0.05). 
Conclusion: Students participating in the study; It was determined that they had a medium level of control 
perception and health literacy level. According to these results, it is recommended to conduct trainings that 
will raise awareness of students' health literacy level and Covid-19 infection. 
Keywords: Health Literacy, Pandemic, Perception of Covid-19, Student 
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SARS-COV-2 TANISINDA HEMOGRAM VE İNFLAMATUVAR BELİRTEÇLERİN YERİ 
THE ROLE OF HEMOGRAM AND INFLAMMATORY MARKERS IN THE DIAGNOSIS OF 

SARS-COV-2 
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ÖZET 
Amaç: 2019 yılının son aylarında, Çin'in Wuhan şehrinde bir dizi pnömoni vakasının nedeni olarak yeni bir 
koronavirüs tespit edildi. Hızla yayıldı ve küresel bir salgına neden oldu. Hastalık, zaman içinde şiddetli akut 
solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak adlandırıldı. Bu çalışma, poliklinikte SARS-CoV-2 
ön tanısı ile görülen hastaların hemogram(CBC) parametreleri, C-reaktif proteini (CRP) düzeyleri ve 
Nötrofil/Lenfosit (NLO), Trombosit/Lenfosit (TLO) gibi inflamatuvar belirteç oranlarının, PCR testi sonuçları 
ile karşılaştırarak tanı amaçlı kullanmayı amaçlamaktadır. 
Gereç ve Yöntemler: İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları polikliniğine SARS-CoV-2 
benzeri semptomları ile başvuran 1329 hastaya PCR testi yapılmıştır, eş zamanlı CBC ve CRP istenmiştir. 
Test sonucu pozitif çıkan 515 birey ile negatif çıkan 814 birey iki grup halinde CBC, CRP, NLO, TLO, 
Trombosit/Nötrofil (TNO) ve CRP/Lenfosit (CLO) oranları açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular: PCR testi pozitif olan grupta yaş, CRP, TNO, TLO, CRP/Nötrofil (CNO), CLO, CRP/Trombosit 
(CTO) ve CRP/Monosit (CMO) anlamlı düzeyde daha yüksek, buna karşın lökosit, trombosit, nötrofil, 
lenfosit, eosinofil, bazofil ve Trombosit/CRP (TCO) ise anlamlı düzeyde daha düşük bulundu. Hemoglobin, 
monosit ve NLO açısından iki grup arasında anlamlı farka rastlanmadı (p˂0.05). Multiple binary logistic 
regresyon modeli uygulandığında lökosit, trombosit, eozinofil, bazofil, CMO ve TCO PCR pozitif durumda 
anlamlı düşme gösterirken, hemoglobin, monosit ve TLO’nun arttığı görülmektedir (modelin genel doğruluk 
oranı ise %78.3). 
Sonuçlar: SARS-CoV-2 infeksiyonunda tanı amaçlı toplam dokuz parametrenin kullanılabileceği sonucuna 
varılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: SARS-CoV-2; hemogram; lökosit; trombosit; monosit; C-reaktif protein; trombosit / 
lenfosit oranı; trombosit / CRP oranı; CRP / monosit oranı; CRP / nötrofil oranı 
 
ABSTRACT 
Objective: In the last months of 2019, a new coronavirus was identified as the cause of a series of pneumonia 
cases in the city of Wuhan, China. It spread rapidly and caused a global epidemic. The disease has been termed 
severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) over time. This study aims to use it for 
diagnostic purposes by comparing hemogram (CBC) parameters, C-reactive protein (CRP) levels and 
inflammatory marker ratios such as Neutrophil/Lymphocyte (NLR), Platelet/Lymphocyte (TLO) with the 
PCR test results of patients with a pre-diagnosis of SARS-CoV-2 in the outpatient clinic.  
Materials and Methods: PCR test was performed on 1329 patients who applied to the Internal Medicine 
outpatient clinic of Istanbul Medipol University Faculty of Medicine with symptoms similar to SARS-CoV-
2, and simultaneous CBC and CRP were requested. 515 individuals with positive test results and 814 
individuals with negative results were divided into two groups. CBC, CRP, NLR, TLR, Platelet/Neutrophil 
(TNO) and CRP/Lymphocyte (CLO) ratios were evaluated retrospectively.   
Results: Age, CRP, TNO, TLO, CRP/Neutrophil (CNO), CLO, CRP/Platelet (CTO) and CRP/Monocyte 
(CMO) were significantly higher in the group with positive PCR test, however, leukocytes, thrombocyte, 
neutrophil, lymphocyte, eosinophil, basophil and Platelet/CRP (TCO) were found to be significantly lower. 
There was no significant difference between the two groups in terms of hemoglobin, monocytes and NLR 
(p˂0.05). When the multiple binary logistic regression model is applied, it is seen that leukocytes, 
thrombocyte, eosinophils, basophils, CMO and TCO show a significant decrease in PCR positive status, while 
hemoglobin, monocytes and TLR increase (the overall accuracy of the model is 78.3%).  
Conclusions: It was concluded that a total of nine parameters can be used for diagnosis in SARS-CoV-2 
infection.  
Keywords: SARS-CoV-2; hemogram; leukocyte; thrombocyte; monocytes; C-reactive protein; thrombocyte 
to lymphocyte ratio; thrombocyte / CRP ratio; CRP / monocyte ratio; CRP / neutrophil ratio 
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ABSTRACT 
Cardiovascular disease (CVD) is the first leading cause of death worldwide. Hypercholesterolemia has been 
considered as a risk factor for CVD. Clinical studies have shown that lowering of low-density lipoprotein 
cholesterol (LDL-C) has been shown to reduce cardiovascular risk. Although several agents such as statins 
have been widely used to reduce the levels of LDL-C for the treatment of hypercholesterolemia, safety and 
effective nonstatin therapies are needed due to the residual risk persists of statin-treated patients or observing 
side effects such as headache, muscle symptoms etc.. Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) 
is identified as novel drug target for the treatment of hypercholesterolemia, is a main regulator of LDL receptor 
(LDLRs), and thus of LDL-cholesterol levels. PCSK9 is exposed to an autocatalytic cleavage in the 
endoplasmic reticulum (ER) which led to the release of the mature PCSK9 from ER to Golgi apparatus. 
PCSK9 is one of the 33 genes regulated by the sterol regulatory element (SRE) binding protein (SREBP) 
family of transcription factors. There have been determined various therapies to inhibit PCSK9 and thus, 
inhibit the degradation of LDLRs. Monoclonal antibodies have been approved as PCSK9 inhibitors. In recent 
years, there has been an increasing interest in determining small molecule inhibitors. Corydaline is known 
with its hypocholesterolemic effect, is an isoquinoline alkaloid and its derivative is the first orally administered 
small molecule inhibitor of PCSK9 in clinical studies. The aim of this study is to determine the potential 
inhibitors of PCSK9 for the treatment of hypercholesterolemia. In silico screening study with selected 
approved drugs has been carried out using corydaline as a model compound. The findings have showed that 
determined drugs may be potential candidates to develop new therapeutics for targeting PCSK9 inhibitors. 
Keywords: Cardiovascular disease, hypercholesterolemia, PCSK9, molecular docking 
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QUALITY OF LIFE AND ITS ASSOCIATED VARIABLES OF OLDER PEOPLE WITH A 
PERMANENT OSTOMY 

 
Burcu DULUKLU 

ORCID: 0000-0002-6955-2538 
 
ABSTRACT 
Background: Ostomy can be defined as a surgical opening resulting in the diversion of feces or urine by way 
of a stoma. The most common ostomies are colostomy, ileostomy, and urostomy. Urostomy is always 
permanent, ileostomy and colostomy can be either permanent or temporary.  
Aim: The aim of this study was to identify the effect of permanent ostomies such as permanent colostomy, 
urostomy, or permanent ileostomy on older people’s quality of life (QoL). 
Method: This integrative review was conducted in the direction of the reporting item of choice for systematic 
reviews and meta-analyses. The PubMed, Science Direct, and Scopus databases were screened using the 
keywords “older people, permanent, ostomy, quality of life” with the search strategy as “older people AND 
permanent AND ostomy OR colostomy OR ileostomy OR urostomy AND quality of life” for relevant free 
full-text, English language articles published from 2017 to 2021. 
Results: A total of 175 articles including our keywords were identified through database searches. There were 
173 records after duplicates were removed. Abstracts of these articles were screened and unrelated articles to 
the scope of the review were excluded. 29 full-text articles were assessed for eligibility, finally, 11 studies (5 
qualitative, 3 cross-sectional, 2 randomized controlled trials, 1 descriptive observational study) were included 
in the synthesis. According to results of these studies, it was found that patients experienced the loss of 
defecation control, uncontrolled flatulence, and odor, anxiety, depression, loneliness, and reduced self-esteem 
because of their ostomy. In these studies, Fecal Incontinence QOL Scale, SQOLS, SCNS-SF34, EORTC QLQ 
C30 questionnaires have been used as a quality of life measurement tool. 
Conclusion: Ostomy surgery may negatively affect the individual’s QoL in terms of physical, mental, 
psychological, economic, and social aspects. Nurses can increase the quality of life of older people with an 
extended education and physical, psychological, and social support. 
Keywords: older people, permanent, ostomy, quality of life 
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ABSTRACT 
Introduction: Caveolins play a role in various signalling pathways related to ocular physiology and 
pathophysiology.Caveolin-1 has been abundantly observed in retinal and choroidal vascular beds and Muller 
glia cells, and its expression is also exist in epitelium from retina. As a preliminary study, we aimed to 
investigate whether caveolin-1 is detectable and increased in the aqueous humour in eyes with retinal vascular 
diseases.  
Materials-Method: Two hundred-thirty eyes with ocular vascular diseases were included in the study. Before 
the intravitreal anti-VEGF injection, 0.1 cc aqueous humour was withdrawn from the anterior chamber by 
paracentesis and stored for the detection of caveolin-1. Thirty-six eyes with cataract and without any systemic 
or ocular disease were included as the control group.  Caveolin-1 levels was measured with the human 
caveolin-1 ELISA kit and absorbance reading was done by a reader device. 
Results: One-hundred eleven eyes included in the diabetic macular oedema (DME) group, 16 eyes in the 
retinal vascular occlusion (RVO) group and 67 eyes in the neovascular age-related macular degeneration (n-
AMD) group.  The mean age of the patients was 60.9±6.9 years old (DME), 71.7±7.9 years old (n-AMD), 
61.6±5.3 years old (RVO) and 68.07±12.1 years old (control). Aqueous humour mean Caveolin-1 levels 
differed between groups (ANOVA, p: 0.027), with lower levels in eyes with n-AMD compared to control 
eyes. 
Conclusion: This preliminary study showed that the level of aqueous humour caveolin-1 was detectable in 
eyes with retinal vascular diseases treated with anti-VEGF injections. The levels of the aqueous caveolin did 
not differ between the eyes with DME, RVO and the control. The levels of the aqueous caveolin-1 was 
statistically lower in eyes with n-AMD compared to the controls. Decreased levels of intraocular caveolin 
levels in eyes with n-AMD may be due to its involvement during the disease process.  
Keywords: Caveolin-1, Diabetic macular oedema, Macular Degeneration, Retinal vascular occlusion 
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COMPARATIVE STUDY OF SOME SESAME MUTANTS UNDER DROUGHT CONDITIONS AT 
GERMINATION AND FLOWERING STAGE 

 
Mohamed Kouighat 

Hafida Hanine 
Mohamed El Fechtali 
Abdelghani Nabloussi 

 
ABSTRACT 
In the context of climate change and water scarcity, it is necessary to develop and use drought-resistant crops. 
Sesame is an oleaginous and aromatic plant with high nutritional value. It is a tropical crop but is also grown 
in arid and semi-arid environments such as Morocco. Our objective is to evaluate (in two separate 
experiments) the response of 11 M2 sesame mutants and two wild types to drought stress at the germination 
and flowering stages. Severe water stress was simulated at the germination stage by applying (in Petri dishes) 
polyethylene glycol (PEG) at an osmotic potential of -1.2 MPa to sesame seeds. The measured/calculated 
parameters were germination percentage (GP), mean germination time (MGT), root to shoot ratio (RSR), and 
seedling vigor index (SVI). At the flowering stage, stress was simulated (in pots) by suspending and reducing 
irrigation to 50% of the control from the beginning of flowering until the appearance of the first boll. Drought 
tolerance was estimated by analyzing their morphological, physiological, and agronomic responses. The 
results showed a significant effect of genotype, drought, and interaction on all parameters studied in two 
stages. Interestingly, the mutants 'ML2-5', 'ML2-10' and 'ML2-37' were identified as the most tolerant to 
severe drought at the germination stage. These mutants also confirmed their drought tolerance at the flowering 
stage by showing high productivity compared to the other genotypes. These mutants could be considered 
valuable and relevant genetic material for developing drought-tolerant cultivars. 
Keywords: Moroccan sesame, mutant, drought stress, flowering stage, germination stage, drought tolerance.
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNA GENETİK AÇIDAN BAKIŞ 
A GENETIC PERSPECTIVE ON AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 
Büşra KARATAY 

ORCID:0000-0001-9662-8633 
 
ABSTRACT 
Autism spectrum disorder (ASD), is defined as a life-long neurodevelopmental disability manifested by 
deficiencies in social communication and interaction, limited and repetitive behavioral patterns, obsessions 
and interests or activities, which occurs in the early developmental stage. Autism; It was first described as a 
disease in 1943 by the American child psychiatrist Leo Kanner. In recent studies to illuminate the etiology of 
autism; Many factors including pre-peri-postnatal problems, neurochemical and immunological variables 
were investigated. However, the lack of sufficient evidence regarding the role of environmental, 
neuroanatomical and biochemical factors in the etiology has led to an increase in the number of genetic studies. 
In studies conducted in terms of the rate of autism in twins; The percentage of autism was found to be higher 
in identical twins than in fraternal twins. The coexistence of autism with diseases of genetic origin, the high 
concordance seen in monozygotic twins, and the high risk of the disease occurring in siblings reveal the 
importance of hereditary factors in the etiology of the disease. In family studies; It has been observed that the 
parents of autistic individuals have cold, rigid, sensitive or anxious personality traits, speech and pragmatic 
language problems, poor planning skills and executive function problems manifested by attention variability. 
In genetic studies aimed at elucidating the etiology of autism, it has been shown that more than 1000 genetic 
loci may play a role in the etiology of the disorder. In candidate gene studies, hundreds of genes, especially 
RELN, NRXN1, SHANK3, NLGN3, NLGN4, MeCP2, EN2, CNTNAP2, OXTR, GABRB3, GABRA5, 
GABRG3, have been associated with the etiology of the disorder. Eight genome scans performed so far for 
autism loci have provided suggestive evidence for linkage to several chromosomal regions. The most 
convincing linkage finding was observed on chromosome 7q. Although 7 chromosome regions stand out today 
(2, 3, 7, 11, 15, 17, X chromosomes), relationships have also been determined in different chromosomal 
regions. In particular, 15th and X chromosome anomalies were detected. Interstitial duplication and deletion 
of the 15q11-13 region were found most frequently. This region is also the critical region in Prader Willi and 
Angelman syndromes. Knowing the gene characteristics in this region will lead to better knowledge of the 
pathophysiology of autism. In this review, it is aimed to examine the relationship between genetic factors, 
which is one of the etiology of autism, and autism. 
Keywords: Autism, Etiology, Genetic, Gene, Candidate Genes 
 
ÖZET 
Otizm spektrum bozukluğu (OSB), yaşam boyu süren, sosyal iletişim ve etkileşimde eksiklikler, sınırlı ve 
yineleyici davranış örüntüleri, takıntılar ve ilgiler ya da etkinlikler ile kendini gösteren erken gelişim evresinde 
ortaya çıkan nörogelişimsel bir yetersizlik olarak tanımlanmaktadır. Otizm; bir hastalık olarak ilk kez 1943 
yılında Amerikalı çocuk psikiyatrı Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Otizm etyolojisini aydınlatmaya 
yönelik yapılan son dönem araştırmalarda; pre-peri-postnatal sorunlar, nörokimyasal ve immunolojik 
değişkenleri de içeren birçok etken incelenmiştir. Ancak çevresel, nöroanatomik ve biyokimyasal etkenlerin 
etyolojideki rolü ile ilgili yeterli kanıt bulunamaması, genetik çalışmaların sayısında artışa neden olmuştur. 
İkizlerde otizm görülme oranı açısından yapılan çalışmalarda; tek yumurta ikizlerinde otizm yüzdesi çift 
yumurta ikizlerine oranla daha yüksek bulunmuştur. Otizmin genetik kökenli hastalıklarla birlikte 
görülebilmesi, monozigot ikizlerde görülen yüksek konkordans ve hastalığın kardeşlerde ortaya çıkma riskinin 
fazlalığı hastalığın etiyolojisinde kalıtımsal etkenlerin önemini ortaya koymaktadır. Aile çalışmalarında; 
otistik bireylerin anne babalarında soğuk, katı, duyarlı ya da kaygılı kişilik özelliklerinin, konuşma ve 
pragmatik dil sorunlarının, zayıf planlama becerileri ve dikkat değişkenliği ile kendini gösteren yürütücü işlev 
sorunlarının önemli oranda olduğu görülmüştür. Otizmin etiyolojisini aydınlatmaya yönelik genetik 
çalışmalarda 1000’den fazla genetik lokusun bozukluğun etiyolojisinde rol oynayabileceği gösterilmiştir. 
Aday gen çalışmalarında ise, özellikle RELN, NRXN1, SHANK3, NLGN3, NLGN4, MeCP2, EN2, 
CNTNAP2, OXTR, GABRB3, GABRA5, GABRG3 başta olmak üzere yüzlerce gen bozukluğun 
etiyolojisiyle ilişkilendirilmiştir. Otizm lokusları için şimdiye kadar gerçekleştirilen sekiz genom taraması, 
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birkaç kromozomal bölgeye bağlantı için düşündürücü kanıtlar sağlamıştır. En ikna edici bağlantı bulgusu; 7q 
kromozomunda gözlenmiştir. Bugün için 7 kromozom bölgesi öne çıkmakla birlikte (2, 3, 7, 11, 15, 17, X 
kromozomları) farklı kromozomal bölgelerde de ilişki belirlenmiştir. Özellikle 15. ve X kromozom 
anomalileri saptanmıştır. En sık 15q11-13 bölgesinin interstisyel duplikasyonu ve delesyonu saptanmıştır. Bu 
bölge aynı zamanda Prader Willi ve Angelman sendromları içinde kritik bölgedir. Bu bölgedeki gen 
özelliklerinin bilinmesi otizm patofizyolojisinin daha iyi bilinmesine neden olacaktır. Bu derlemede, otizmin 
etiyolojisinden biri olan genetik faktörlerin otizm ile ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Otizm, Etyoloji, Genetik, Gen, Aday Genler 
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REFAH YÖNELİMLİ SAĞLIK SİSTEMİ UYGULAYAN ÜLKELERİN TÜRKİYE İLE SAĞLIK 
GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

A COMPARISON OF HEALTH INDICATORS WITH TURKEY OF COUNTRIES APPLYING 
WELLNESS-ORIENTED HEALTH SYSTEM 
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ÖZET 
Bir devletin ekonomik büyüme hızı ve buna bağlı olarak gelişen refah düzeyi o ülkenin mevcut sağlık sektörü 
ve ülkenin tercih ettiği sağlık sistemleri ile doğrudan ilişkilidir. Tüm dünyada ülkelerin uygulamada tercih 
ettikleri sağlık sistemleri ve bu sistemlerin özellikleri ülkelerin sağlık harcamalarını dolayısıyla ülkenin genel 
sağlık durumunu doğrudan etkileyen faktörlerdir. Bu yüzyılda sağlık teknolojilerinin artan oranlı gelişimi 
toplumların doğrudan sağlık göstergelerinde birçok gelişme yaratırken bunun arka planında uygulanan sağlık 
sistemlerin payları göz ardı edilemez niteliktedir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı sağlık sistemlerini teorik 
olarak ortaya koymak ve refah yönelimli sağlık sistemini uygulayan ülkelerin (Almanya, Fransa, Japonya, 
Kanada, Brezilya, Mısır, Malezya, Hindistan, Libya) ve Türkiye’nin 1980-2020 yılları arasındaki sağlık 
göstergelerini analiz edilerek sağlık sistemleri karşılaştırması yapmaktır. Buna ek olarak ülkelerin sağlık 
sistemlerinin benzerlik ve farklılıklarını tespit ederek Türkiye’nin sağlık sisteminde geliştirilmesi gereken 
boyutları ortaya koymak ve yaşanan sorunlara bazı öneriler getirilmesi amaçlanmaktadır.  Bu amaçla, sağlık 
ekonomisi literatüründe sıklıkla kullanılan doğumda beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm hızları sağlık 
göstergeleri olarak, sağlık harcamaları ve GSMH’ye oranları da ekonomik performans göstergeleri olarak ele 
alınmıştır. Aynı sağlık sistemlerine sahip olan ülkelerin kişi başı sağlık harcamaları ve bu sağlık 
harcamalarının GSMH’deki payları son 40 yıl içinde önemli derecede artmıştır. Ancak sağlık sistemleri aynı 
olan ülkelerdeki sağlık harcamaları farklılık gösterirken diğer yandan sağlık harcamalarının; sağlık 
göstergeleri ve sağlık sistemlerinin başarı ve verimlilikleri ile birebir ilişki içinde olmadığı sonucuna 
ulaşılmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sistemleri, Sağlık Harcamaları, Sağlık Göstergeleri, Sağlık Finansmanı 
 
ABSTRACT 
The economic growth rate of a country and the welfare level are directly related to the current health sector 
and health systems of that country. The health systems preferred by countries and the characteristics of these 
systems are the factors that directly affect the health expenditures of the countries and therefore the general 
health status of the country. While the innovative development of health technologies in this century has 
created many developments in the health indicators of societies, implemented shares of the health system in 
the background of these cannot be ignored. In accordance with this purpose; the aim of this study is to reveal 
and compare the health systems theoretically by analyzing the health indicators of the countries that apply the 
welfare-oriented health system (Germany, France, Japan, Canada, Brazil, Egypt, Malaysia, India, Libya) and 
Turkey between 1980-2020. In addition to statistics, we aimed to determine the similarities and differences of 
health systems and the dimensions that need to be developed in Turkey's health system to bring some 
suggestions to these problems experienced. For this purpose, life expectancy at birth and infant mortality rates, 
which are frequently used in the health economics literature, are considered as health indicators, while health 
expenditures and share of GDP are considered as economic performance indicators. Health expenditures per 
capita and the share of GDP have increased in the last 40 years in countries which has same health systems. 
However, while health expenditures differ in countries with the same health systems, it is concluded that health 
indicators and health systems are not in a closely associated with their success and efficiency. 
Keywords: Health Systems, Health Expenditures, Health Indicators, Health Financing 
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ABSTRACT 
Successful implementation of mainstreaming programs is important for children with disabilities to integrate 
into society and gain independent living skills. In educational environments, there are students with special 
needs who show different development in mental, physical and emotional aspects, compared to their peers. 
Inclusive students continue their education by taking same courses as their other friends. One of these courses 
is Physical Education and Sports. In this study, we aim to determine the attitudes of Physical Education and 
Sports teachers towards physical education and sports lessons in general, physical education.  The research 
was carried on 12 teachers in 7 different high schools that have given or are providing inclusive education in 
the city of Batman in the 2021-2022 academic year. A semi-structured interview form created by the 
researchers was applied to the teacher. The research,  was designed with a qualitative approach that prioritizes 
exploration and understanding, Among the reasons for choosing the qualitative research method, it is thought 
that it gives the opportunity to examine the emotions, thoughts and experiences of the participants through 
empathy and systematically. Researchers who prefer the qualitative method are actively involved in the 
process of creating research data. The researcher not only acts as an executive but also actively participates in 
the process. Research data were collected through semi-structured interviews with the interviewees. The 
results obtained were analyzed by content analysis method and existing problems were determined. According 
to the findings, Almost all of the teachers experience some problems in inclusive education practices. These 
problems arise in adaptations to students with special needs, communication with individuals with special 
needs, teaching, behavior and evaluation of students with special needs. It was concluded that the most 
important finding among the answers given to the questions was that the majority of Physical Education and 
Sports teachers experienced inadequacies in the education of inclusive students regarding physical education 
and sports lessons. The determinations regarding the questions were given in the findings, interpreted and 
suggestions were made. 
Keywords: İnclusive Students, İnclusive Education, Physıcal Educatıon and Sports Teachers 
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TÜRKİYE’DEKİ ECZANELERDE BULUNUNAN PROBİYOTİKLERE GENEL BAKIŞ 
OVERVIEW OF PROBIOTICS AVAILABLE IN PHARMACIES IN TURKEY 
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ÖZET 
Giriş: Probiyotik kelimesinin günümüzdeki anlamıyla ilk tanımlaması; 1989 yılında R. Fuller tarafından 
yapılmış olup, 2001 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
adına çalışan bilim insanları tarafından ''yeterli miktarlarda alındığında konakçı canlıya sağlık yardımı 
sağlayan canlı mikroorganizmalar'' olarak bu tanıma son hali verilmiştir. Her ne kadar probiyotiklerle ilgili 
bilinirlik son 20 yılda hızlı bir artış gösterse de, Mısır hiyerogliflerindeki fermente süt ürünü resimleri ve bir 
Türk çobanın çölde seyahat ederken sütünü keçi postuna saklaması ile yoğurdu keşfetmesi gibi efsanelere 
göre, probiyotiklerin kullanımının yüzyıllar öncesine dayandığı düşünülmektedir. 
Amaç:  Bu çalışmada Türkiye’de 2021 yılı Kasım ayında eczanelerde bulunan probiyotiklerle ilgili genel bir 
değerlendirme sağlamak amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışmamızda, RxMediapharma® 2021 İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı esas alınarak, 2021 yılında 
Türkiye’deki eczanelerde aktif satışta bulunan probiyotiklerin; sayısı, farmasötik şekilleri, onay durumları, 
ulaşılabilirlikleri, üretim bilgileri ve içerikleri incelenmiştir.  
Bulgular: Türkiye’deki eczanelerde 2021 yılı Kasım ayında aktif satışta bulunan 249 probiyotik olup, 
neredeyse tamamının (%97,2) Tarım Bakanlığı onaylı olduğu saptanmıştır. Bu probiyotiklerin çoğunlukla 
kapsül ve saşe formlarında hazırlandığı ve içerisinde mikrobiyota olarak en çok Lactobacillus ve 
Bifidobacterium türü bakteriler ile Saccharomyces türü nonpatojen mayaların yer aldığı görülmüştür. Ayrıca 
preparatların birden çok mikrobiyota içeren kombine formların (n=152) tek tip mikrobiyota içerenlerden 
(n=97) daha fazla olduğu görülmüştür. Bu probiyotiklerin çoğu yerli (%58,4) üretim olup, %99,2’si reçetesiz 
satılmaktaydı.    
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen verilerin, son yıllarda giderek popülaritesi artış gösteren probiyotiklerin 
Türkiye’de eczanelerde satılan ürün sayısı ve içeriği hakkında sağlık çalışanlarına genel bir değerlendirme 
sağlaması beklenmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Probiyotikler, Mikrobiyota, Eczane, Nutrasötikler. 
 
ABSTRACT 
Introduction: The first definition of the word probiotic in its current meaning; It was made by R Fuller in 
1989 and was revised in 2001 by scientists working on behalf of the United Nations Food and Agriculture 
Organization (FAO) and the World Health Organization (WHO) as "live microorganisms that provide health 
aid to the host when taken in sufficient quantities". Although awareness of probiotics has increased rapidly in 
the last 20 years, the use of probiotics is thought to date back centuries, according to pictures of fermented 
milk products in Egyptian hieroglyphs and legends such as a Turkish shepherd's discovery of yogurt by hiding 
his milk in goatskin while traveling in the desert. 
Aim: This study, it was aimed to provide a general evaluation of probiotics available in pharmacies in Turkey 
in 2021. 
Method: In our study, based on RxMediapharma® 2021 Interactive Pharmaceutical Information Resource, 
probiotics actively sold in pharmacies in Turkey in 2021; number, pharmaceutical forms, approval status, 
availability, production information, and contents were examine 
Results: It was determined that 249 probiotics were actively sold in Turkish pharmacies in November 2021, 
and almost all (97.2%) were approved by the Ministry of Agriculture. It has been observed that these probiotics 
are mostly prepared in capsule and sachet forms, and mostly Lactobacillus and Bifidobacterium bacteria and 
Saccharomyces species nonpathogenic yeasts as microbiota. In addition, it was observed that the combined 
forms of the preparations containing more than one microbiota (n=152) were more common than those 
containing a single microbiota (n=97). Most of these probiotics were domestic production (58.4%) and 99.2% 
of them were sold without a prescription. 
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Conclusion: It is expected that the data obtained from this study will provide healthcare professionals with a 
general assessment of the number and content of probiotics, which have become increasingly popular in recent 
years, sold in pharmacies in Turkey. 
Keywords: Probiotics, Microbiota, Pharmacy, Nutraceutical. 
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ABSTRACT 
The combination of orthodontic and surgical treatment is a preferred treatment option for the correction of 
severe dentofacial deformities. Combined orthodontic and surgical treatment aims to produce more 
harmonious facial appearence, to improve occlusal fuction and psychosocial well-being. The aim of this case 
series is to present the treatment of individuals with similar Class III dentofacial deformities with orthodontics 
and orthognathic surgery. 
Adult patients with skeletal and dental Class III deformities (ANB respectively -4.5°, -1°) applied to Ankara 
University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics. The patients’ main complaint was functional 
and aesthetic disorder. When the clinical examination of individuals and the pretreatment cephalometric film 
analyzes were evaluated, it was decided to combine orthodontic and surgical treatment. Presurgical 
orthodontic treatment was performed in order to align, level, and decompensate the teeth with fıxed appliances. 
For correction of jaw deformities; combinations of Le Fort I osteotomy and bilateral sagittal split osteotomies 
were used. After orthognathic surgery operation, occlusal adjustments were made to obtain the maximum 
number of dental contacts during a bite. 
At the end of the postsurgical orthodontic treatment; Class III malocclusion was eliminated and Class I molar 
relationship with an ideal overjet and overbite was achieved. As a result of clinical and cephalometric 
evaluation, satisfactory aesthetic results and good functional occlusion were obtained. 
Multidisciplinary approach yielded successful results for the correction of dentofacial deformity and the major 
treatment objectives were achieved. 
Keywords: Dentofacial Deformity, Orthodontics, Orthognathic Surgery
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QUALITY APPROACH IN HOSPITALS: CURRENT STATUS, LIMITS AND PERSPECTIVES. 
THE CASE OF MOROCCO 

 
NabilaMsatfa et Hilali Aberraouf 

 
ABSTRACT 
Moroccan public hospitals suffer from a range of dysfunctions that affect the quality of their services and the 
overall performance of their structures. From the involvement of the medical and administrative staff to 
governance problems, the shortage of resources and their poor management, Moroccan hospitals must adopt 
a global quality approach, a sine qua non condition for optimising their resources and contributing to the 
country's social development. 
Despite the many efforts made to counteract these dysfunctions (reforms, strategic plans, etc.) the situation 
remains with much to be desired. It is true that the ministry in charge has opted, since the 1990s for quality 
approaches in order to overcome the flagrant problems of the sector, but the strategies put in place (quality 
certifications, accreditation, competitions, training, etc.) have not produced the expected results. 
This article aims to analyse the current state of affairs in terms of quality approach in Moroccan hospitals and 
to identify the barriers to achieving the objectives set. Our aim is also to propose some avenues for improving 
hospital practices and services based on similar successful experiences.  
Keywords: Organisational barriers - Hospital performance - Moroccan hospital environment - Quality 
approach. 
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CYTOTOXIC ACTIVITY OF GLYCYRRHIZIN, THE BIOACTIVE COMPONENT OF 
Glycyrrhiza glabra L. ON HUMAN HEPATOCELLULAR CARCINOMA CELLS (Hep-G2) 
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ABSTRACT 
The use of various parts and bioactive components of medicinal plants in the treatment of diseases has been 
the basis of traditional medicine for thousands of years. Glycyrrhiza glabra L., a perennial herb belonging to 
the Fabaceae family, commonly known as licorice root, is a medicinal herb that has been used as a flavoring 
agent in foods and medicines for thousands of years. G. glabra has several bioactive components such as 
saponin, favonoids, isofavonoids, stilbenoids, and coumarins. Important active ingredients in saponins are 
glycyrrhizin, liquiritic acid, and glycyretol. Glycyrrhizin has shown antimicrobial activity against various 
bacterial strains. It also has anti-inflammatory and anticancer effects. In the light of this information, the aim 
of this study is to determine the cytotoxic effects of Glycyrrhizin on the liver cancer cell line. First, the 
cytotoxic effect of the Glycyrrhizin on human liver cancer cell line (Hep-G2) was examined by MTT assay. 
For this purpose, Hep-G2 cells were grown in DMEM medium supplemented with 10% heat-inactivated fetal 
bovine serum, and 1% penicillin/streptomycin at 37 °C in a humidified incubator with 5% CO2 and 95% air 
in a humidified atmosphere. The viability of cells treated with a set of concentartions of Glycyrrhizin (6.25, 
12.5, 25, 50, 100, 125, 250 and 500) was determined by MTT (3-(4,5 dimethylthiazol2yl)-2,5 diphenyl-
tetrazolium bromide) methods In-vitro. According to MTT results, Glycyrrhizin was found to be cytotoxic in 
Hep-G2 cells with an IC50 of 50 μM compared to control celalse treated with 0.1% DMSO as solvent. After 
72 hours of treatment with Glycyrrhizin, the cells lost their morphology and appeared rounder and smaller 
compared to control cells. Based on these results, it was observed that glycyrrhizin, the bioactive component 
of G. glabra, is an important agent with cytotoxic effects on human liver cancer cells. However, further in 
vitro and in vivo studies with different cell line are needed for its use as an alternative therapy. 
Key words: Glycyrrhiza glabra L., Glycyrrhizin, Hep-G2, MTT, Cytotoxic activity 
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NURSES KNOWLEDGE AND PRACTICES OF VENTILATOR BUNDLE FOR PREVENTING 
VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA 

 
Zunaira Aziz 
Rana Altaf 

 
ABSTRACT 
Background: Ventilator‑associated pneumonia (VAP) is the most common nosocomial infection acquired by 
patients in the Intensive Care Unit (ICU). Due to increasing load of hospital acquired infections in ICUs the 
demand of ventilator support for patients is also increased. VAP carries a mortality rate as high as 74% . The 
international nosocomial infection control consortium reports the incidence of VAP is about 13.6/1000 
mechanical ventilation (MV) days. Whereas, in Asian countries it is more common and ranges from 3.5 to 46 
infections/1000 mechanical ventilation days. Although VAP is a very striking contributor to patient morbidity, 
but there are scarce clinical data, particularly from Pakistani ICUs on the prevention of this infection. The 
prevention and control of VAP is said to be dependent on the nurses’ knowledge and practices of ventilator 
care bundle (VAP prevention guidelines) in ICU. Therefore, it was imperative to assess nurse’s knowledge 
and practices of ventilator bundle in Punjab, Pakistan where the educational level of nurses and health care 
delivery system is quite different from the developed countries of the world. 
Methodology: Cross sectional descriptive study design was used to collect data from 136 critical care nurses 
working in four tertiary care hospitals of Lahore, Pakistan. 
Results: We found that nurse’s knowledge regarding ventilator bundle was poor with mean score 37.5% and 
their practices were substandard with mean score 60.8%. 
Conclusion: On the basis of findings generated from this study, it is need of the hour that nurses must be 
equipped with advance scientific knowledge about evidence based practices in ICUs. Thus, the next step 
should be focusing on how to improve long-term nurse adherence to preventive interventions and to ensure 
its implementation at bedside. 
Keywords:  Critical Care Nurse, Knowledge, Practice, Ventilator Associated Pneumonia, Ventilator bundle. 
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GENETIC VARIABILITY, ASSOCIATION AND DIVERSITY STUDY AMONG THE 
SUNFLOWER GENOTYPES AT SEEDLING STAGE BASED ON DIFFERENT MORPHO-

PHYSIOLOGICAL PARAMETERS UNDER POLYETHYLENE GLYCOL INDUCED STRESS 
 

Uzma Ayaz 
 
ABSTRACT 
Drought stress directly affects growth along with productivity of plants by altering plant water status. 
Sunflower (Helianthus annuus L.) an oilseed crop, is adversely affected by biotic stresses. The present study 
was carried out to study the genetic variability and diversity among the sunflower genotypes at seedling stage 
based on different morph-physiological parameters under Polyethylene Glycol (PEG) induced stress. A total 
of twenty seven genotypes including two hybrids, eight advanced lines and seventeen accessions of sunflower 
(Helianthus annuus L.) were tested at germination and seedling stages in Polyethylene Glycol. Correlation 
and principle component analysis confirmed that germination percentage, root length, proline content, shoot 
length, chlorophyll content, Stomatal frequency and survival percentage are positively correlated with each 
other hence; these traits were responsible for most of variation among genotypes. The cluster analysis results 
showed that genotypes Ausun, line-2, line-8, 17559, 17578, Hysun-33, 17555, and 17587 as more diverse 
among all the genotypes. These most divergent genotypes could be utilized in the development of inbreed 
which could be subsequently used in the heterosis breeding. 
Keywords: Sunflower, drought, stress, polyethylene glycol 
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ÖZET 
Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi hafif düzeydeki enfeksiyonlardan, MERS (Middle East 
Respiratory Syndrome ) ve SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) gibi daha ciddi enfeksiyonlara neden 
olabilen büyük bir virüs ailesidir. İlk olarak Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etkeni bilinmeyen 
pnömoni vakaları ile ortaya çıkan COVID- 19 öncelikle daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir 
koronavirüs (2019- nCoV) olarak tanımlanmıştır.  Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak 
kabul edilmiş, virüs SARS CoV’e yakın benzerliğinden dolayı SARS-CoV-2 olarak isimlendirilmiştir. İlk kez 
hayvandan insana bulaştığı düşünülen COVID-19 hastalığının en dikkat çeken özelliği insandan insana çok 
hızlı bir şekilde bulaşabilmesidir. Bu durum, COVID-19 hastalarıyla uzun süre yakın temas halinde olan sağlık 
hizmeti sunucuları için büyük bir sorundur. Dünya çapında, Covid-19 hastalarının hastane öncesi bakıma olan 
talebi oldukça yüksektir. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde olası veya teyit edilmiş bir Covid-19 tanılı 
hastanın transportunun en önemli amacının ise hastaların sağlık profesyonelleri tarafından güvenli bir şekilde 
sevk edilen hastane birimine ulaştırılmasıdır. Bununla birlikte COVID-19 hastalarına müdahale ve nakil 
süreçlerinde yer alan hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çalışan 112 ambulans ekibinin hastalığa 
yakalanma açısından yüksek riske sahip olduğu aşikardır. Bu doğrultuda bu yazıda hastane öncesi acil sağlık 
personeline yönelik riskler ve alınması gereken önlemler güncel bilgilerin ışığında tartışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Acil, Covid-19, Çalışan güvenliği, Hastane öncesi 
 
ABSTRACT 
Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that can cause mild infections like the common cold to 
more serious infections like MERS (Middle East Respiratory Syndrome) and SARS (Severe Acute Respiratory 
Syndrome). COVID-19, which first emerged with pneumonia cases of unknown origin in Wuhan city of Hubei 
province of China, was firstly defined as a new coronavirus (2019- nCoV) that has not been detected in humans 
before. Later, the name of the 2019-nCoV disease was accepted as COVID-19, and the virus was named 
SARS-CoV-2 due to its close resemblance to SARS CoV. The most striking feature of the COVID-19 disease, 
which was thought to be transmitted from animal to human for the first time, is that it can be transmitted from 
person to person very quickly. This is a major challenge for healthcare providers who are in close contact with 
COVID-19 patients for extended periods of time. Worldwide, the demand for prehospital care by Covid-19 
patients is very high. The most important purpose of transporting a possible or confirmed patient with a 
diagnosis of Covid-19 in pre-hospital emergency health services is to transport the patients to the hospital unit 
safely transferred by healthcare professionals. However, it is obvious that the 112 ambulance crew working 
in the pre-hospital emergency health services involved in the intervention and transport processes of COVID-
19 patients have a high risk of contracting the disease. Accordingly, in this article, the risks for prehospital 
emergency health personnel and the precautions to be taken will be discussed in the light of current 
information. 
Keywords: Covid-19, Emergency, Employee safety, Pre-hospital 
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DOMİNANT OLARAK ELİNİ KULLANAN VE KULLANMAYAN BAZI SPOR BRANŞLARINDA 
EL KAVRAMA KUVVETİNİN EL BECERİSİ VE GÖRSEL REAKSİYON ZAMANI ÜZERİNE 

ETKİSİ 
THE EFFECT OF HAND-GRIP STRENGTH ON HAND SKILLS AND VISUAL REACTION TIME 
IN SOME SPORT BRANCHES IN WHICH HANDS ARE USED AND NOT USED DOMINANTLY 
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ÖZET 
Bu çalışma, dominant olarak elin yoğun kullanıldığı basketbol ve voleybol branşları ile elin yoğun olarak 
kullanılmadığı futbol ve atletizm branşlarında mücadele eden sporcuların el kavrama kuvvetinin el becerisi ve 
görsel reaksiyon zamanı üzerine etkisinin saptanması amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya üniversitede öğrenim 
gören 18-30 yaş arasındaki; 15 basketbol, 15 voleybol, 15 futbol ve 15 atletizm sporu yapan toplam 60 gönüllü 
erkek sporcu katılmıştır. Kesitsel olarak yapılan bu çalışmaya dâhil edilen sporcuların demografik bilgileri 
(yaş, boy, vücut ağırlığı) alındıktan sonra vücut yağ yüzdesi ölçümü için Biyoelektrik impedans analizi (BİA), 
el kavrama kuvveti ölçümü için Jamar marka el dinamometresi, el becerisinin ölçümü için Dokuz Delikli Çivi 
Testi, görsel reaksiyon zamanı ölçümü için ise özel geliştirilmiş yazılım programı kullanılmıştır. Sağ ve sol el 
kavrama kuvvetinin branşlara göre değişiminin belirlenmesinde yararlanılan Tekrarlanan Ölçümlü Varyans 
Analizi sonucuna göre, sağ ve sol el kavrama kuvveti branşlara göre farklılık (P=0.033). göstermiştir. Sağ ve 
sol el becerisinin branşlara göre değişiminin belirlenmesinde yararlanılan Tekrarlanan Ölçümlü Varyans 
Analizi sonucuna göre, sağ ve sol el kavrama becerisi branşlara göre farklılık (P=0.036). göstermiştir. Görsel 
Reaksiyon bakımından branşlar arasında yapılan Tek Yönlü Ortalamaların Analizi (ANOM) sonucunda branş 
farklılığı görsel reaksiyonu anlamlı düzeylerde etkilemediği (P=0.26) görülmüştür. 
Dolayısıyla; Voleybol ve Basketbolcuların hem sağ hem de sol el kavrama kuvvetlerinin Atletizm ve 
Futbolculara göre anlamlı düzeylerde daha yüksek olduğu, sağ el becerisi bakımından branşlar arasında 
anlamlı farkların bulunmadığı ancak Voleybol ve Basketbolcuların sol el becerilerinin Atletizm ve 
Futbolculara göre anlamlı düzeylerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Basketbol, El becerisi, Futbol, Görsel reaksiyon, Kavrama kuvveti 
ABSTRACT 
This study was carried out to determine the effect of hand grip strength on dexterity and visual reaction time 
of athletes competing in basketball and volleyball branches, where the hand is predominantly used, and 
football and athletics branches, where the hand is not densely used. A total of 60 volunteer male athletes, 15 
playing basketball, 15 playing volleyball, 15 playing football, and 15 doing athletics sports, between the ages 
of 18-30, studying at Gaziantep University, Faculty of Sport Sciences, participated in the study. After taking 
the demographic information (age, height, body weight) of the athletes included in this cross-sectional study, 
Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) Tanita-BC 418 MA device for body fat percentage measurement, 
Jamar brand hand dynamometer for hand grip strength measurement, Nine-Hole Peg Test for measurement of 
dexterity, and a specially developed software program for visual reaction time measurement (www. 
.humanbenchmark.) is used. According to the results of the Repeated Measured Analysis of Variance, which 
was used to determine the change of right and left-hand grip strength according to the branches, the right and 
left-hand grip strength differed (P=0.033) according to the branches. As a result of the One-Way Analysis of 
Means (ANOM) performed among branches in terms of Visual Reaction, it was seen that the branch difference 
did not significantly affect (P=0.26) the visual reaction. Consequently,  it was determined that both right and 
left-hand grip strengths of volleyball and basketball players were significantly higher than athletics and 
football players, there was no significant difference between branches in terms of right-hand skill; however, 
the left-hand skills of volleyball and basketball players were significantly higher than athletics and football 
players. 
Keywords: Basketball, Dexterity, Football, Visual reaction, Grip strength 
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EVALUATION OF TRANSITION METAL COMPLEXES OF DRUG BASED SCHIFF LIGAND 
TOGETHER WITH IN VITRO BIOLOGICAL STUDIES 

 
Amina MUMTAZ 

                 
ABSTRACT 
For novel treatment against safe life form, the alteration of existing drugs and their reaction with metals play 
an important. Thus metal-based drug is seen as promising alternatives for possible replacement for some of 
the current drugs. A series of transition metal(II) complexes of new Schiff base were synthesized by the 
condensation of drug and aldehyde in ethanol by condensation process. After syntheses Schiff base ligand and 
metal complexes are characterized quantitatively and qualitatively with different instrumental techniques. The 
in vitro antibacterial activity of ligand and metal complexes were analyzed against escherichia coli, 
enterobacter aerogenes, staphylococcus aureus, bacillus pumilus, klebsiella oxytoca and clostridium butyrium. 
The data showed the enhanced activity of metal complexes against reported microbes when compared with 
free Schiff base ligand. 
Keywords: Schiff base, metal complex, drug, biological activity 
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ATYPICAL RESPONSE ON MPTP NEUROTOXICITY IN BALB/C MICE: A PRELIMINARY 
FINDING 
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ABSTRACT 
1-methyl-4-phenyl-1,2,3, 6-tetrahydropyridine (MPTP) is a discriminatory neurotoxin commonly used to 
induce Parkinson-like symptoms in humans and animals. Typical motor dysfunctions like tremor, rigidity, 
bradykinesia and postural instability are the ostensible trademarks of Parkinson’s disease (PD). The present 
study is the tip of the iceberg of an ongoing project on PD models. Here, we assessed the behavioural responses 
on MPTP neurotoxicity in the Balb/c mice strain. 13 weeks old male Balb/c mice weighing 25-30 g, divided 
randomly into 3 groups were injected (intraperitoneal) with saline (0.01 ml/g), 15 mg/kg and 30 mg/kg MPTP-
HCL respectively for 5 consecutive days (subacute MPTP regimen). Weight was monitored during the 
treatment period and behavioural performances were assessed in the open field test, pole test, catalepsy test, 
traction test and hang test according to previously reported protocols. Differences among means were 
compared using one-way ANOVA. Data were analyzed using Prism v.8.0 software and P < 0.05 was set as 
the level of statistical significance. MPTP treated mice showed a significantly increased weight compared to 
control (P< 0.05). Instead of a motor deficit, the open field test, however, showed that MPTP treated mice 
exhibited a longer total distance travelled and higher rearing frequency than the control (P< 0.05). Similarly, 
the catalepsy test showed that MPTP treated mice exhibited a shorter catalepsy score than the control (P< 
0.05). Nevertheless, MPTP did not significantly induce bradykinesia in the pole test, likewise, MPTP showed 
no significant impact on mouse motor balance and muscle strength in the traction and hang tests respectively 
(P> 0.05).  In conclusion, the subacute MPTP mouse model does not display apparent motor deficits. Thus, it 
is not sufficient to appraise a candidate's validity just based on behavioural assessment; histological, 
neurochemical, and molecular changes should also be considered.  
Keywords: MPTP neurotoxicity, Balb/c mice, Atypical response 
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SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF CARMUSTINE LOADED LIPOSOMES AS 
NOVEL DRUG DELIVERY SYSTEMS FOR TARGETING GLIOMA 
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ABSTRACT 
Glioma management is considered the most challenging task in clinical oncology. Even though there are 
several treatment modalities employed in treating glioma, they possess their own pros and cons. The most 
advanced technology employed in treating glioma is the involvement of nanotechnology in oncology which 
tends to show promising effects with reduced or no side effects. In our study, we emphasized on targeting 
malignant glioma in vitro using carmustine loaded liposomes. The morphological characterizations revealed 
that the synthesized liposomes were oval in nature and less than 50nm in size, which makes it an ideal vehicle 
carrying the drug to cross the blood brain barrier. The in vitro drug release studies also state that the maximum 
of drug release occurs at pH 6.8. This phenomenon is necessary for targeted drug delivery which makes the 
liposomes pH sensitive and hence the carriers can release the drugs in acidic pH only at the tumor site. Ex 
vivo studies carried out using chick chorioallantoic membrane (CAM) assay also state that the drug loaded 
liposomes are potent angiogenesis inhibitors when compared to the bare drug, which can seize angiogenesis 
and result in tumor suppression. Western blot results also confirm that the drug loaded liposomes were 
efficient in downregulating the angiogenic growth factors such as VEGF, FGF, MMP 9 and HIF α. Hence, 
results of this investigation reveal the efficacy of carmustine loaded liposomes as cytotoxic and antiangiogenic 
agents in glioma management. 
Keywords: Glioma, Liposomes, Carmustine, Cytotoxic, Anti-angiogenic 
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TEACHING AND EVALUATING NON-TECHNICAL COMPETENCIES THROUGH 
SIMULATION IN HEALTH SCIENCES 

 
Widad AZZOUZI 

Abdellah GANTARE 
 
ABSTRACT 
It is undeniable that we are entering a new era that requires the mobilization of new "soft skills" that 
complement the core of expertise and knowledge (hard skills). With the evolving needs of the population, 
health professionals find themselves in a situation that requires them to expand their field of soft skills. 
Today, various learning strategies are used to teach soft skills, including simulation, which is seen as a 
formative experience that improves: self-awareness, decision-making, emotional management, and reflective 
competence. 
We conducted an observational study in which we investigated the effect of simulation on the acquisition of 
soft skills in a group of 30 nursing and midwifery students in their initial training.  
At the end of the simulation session, we conducted a focus group, the results proved that simulation is an 
adequate tool to improve several soft skills such as: self-awareness, interpersonal skills, group work, decision 
making students were more able to reflect on their level of soft skills acquisition .Students also supported the 
planning of multiple simulation sessions in their curricula as a strategy that creates a safe and authentic 
learning environment that promotes non-technical competencies acquisition . 
Keywords: Simulation, Non-technical competencies, Initial training, Nurses, Midwives  
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EFFECTS OF VITAMIN D SUPPLEMENT ON PERFORMANCE AND HEALTH IN ATHLETES 
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ABSTRACT  
Vitamins are organic compounds that are not synthesized adequately in the body, are necessary for life, and 
stimulate important reactions in cell metabolism with their low concentrations. Some vitamins are not 
synthesized by the organism insufficiently or not at all, and therefore they must be taken from the diet. In 
some studies in the literature, it has been determined that athletes may experience a decrease in sportive 
performance due to vitamin D deficiency. Vitamin D is known for its role in calcium economy and regulation 
of bone health. It has also been shown to be associated with skeletal muscle mass, power generation and 
function. It has been reported that vitamin D (25(OH)D) concentrations, especially in indoor sports, drop 
below 75 nmol/L in winter, leading to respiratory infection and skeletal muscle strength loss. In a meta-
analysis involving 23 studies and 2313 athletes, it was revealed that athletes experience vitamin D deficiency, 
especially at the beginning of spring. On the other hand, it is widely reported that vitamin D supplementation 
increases maximal strength, aerobic/anaerobic endurance, immune system and post-exercise recovery 
parameters. Although most studies report that vitamin D supplementation has positive effects on athletic 
performance and health parameters of athletes, its effects on athletes who do not experience vitamin D 
deficiency are not well known. Because environmental and biological conditions are at the forefront of the 
factors affecting the synthesis of vitamin D. The elite or amateur level of the athletes, their body composition 
(fat percentage, muscle mass, etc.) can affect vitamin D concentrations in the blood. In addition, it has been 
underlined that if the athlete does not experience vitamin D deficiency, taking more vitamin D than the athlete 
needs may have negative effects on his health. More importantly, the vitamin D intake protocols of athletes 
with vitamin D deficiency have not been fully determined. Due to genetic differences, blood vitamin D 
concentrations can vary among athletes and there is no standard marker of vitamin D deficiency. In this 
respect, it is suggested that a vitamin D supplement that will be specially prepared for each athlete by 
determining the vitamin D levels of the athletes before and in the middle of the season will be more accurate. 
The aim of this study is to examine the results of studies in the literature on vitamin D supplementation and 
its effects on the performance/health of athletes. 
Keywords: Athletic performance, Athlete health, supplementation  
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ABSTRACT  
Background: Servant leadership is a powerful tool for nurse leaders to empower nurses to practice well in a 
constantly changing environment of care. The study aimed to assess the relation between first-line managers' 
servant leadership behaviour and staff nurses’ empowerment at Benha University hospital, Materials and 
Methods: A descriptive correlational research design was utilized. The study was conducted in randomly 
selected units at Benha University Hospital (no=9 units). The subject of the present study consisted of two 
groups; first-line managers (n=30) and a convenient sample of staff nurses (n=60) at the selected study units. 
Two tools were utilized including; Servant leadership questionnaire and Staff nurses’ empowerment 
questionnaire.  
Results: a high percentage of first-line managers and nearly two-thirds of staff nurses reported that first-line 
managers were highly adopting servant leadership behaviour. However, there were statistically significant 
differences between first-line managers' self-report and staff nurses' reports. Nearly half of staff nurses 
reported a high level of empowerment, while nearly one-third of them reported a moderate level of 
empowerment.  
Conclusion and implication: There was a significant positive relation between first-line managers’ adopted 
servant leadership behaviour and staff nurses’ level of empowerment. Therefore, nurse managers can benefit 
from integrating the principles of servant leadership and be enthusiastic in focusing on servant leadership 
attributes when leading their followers by considering them as valuable assets to the organization and thus 
empower them structurally and psychologically.  
Recommendation: Continued training on servant leadership characteristics and values through formal 
workshops and feedback from staff nurses on their nurse managers’ leadership behaviours through polling 
should be a basic competency requirement for nurse managers.  
Keywords: empowerment, first-line managers, servant leadership behaviour, staff nurse 
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30-45 YAŞ ARALIĞINDAKİ SAĞLIKLI KADINLARDA ABDOMİNAL OBEZİTENİN VÜCUT 
KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF ABDOMINAL OBESITY ON BODY COMPOSITION IN HEALTHY WOMEN 
AGED 30-45 

 
Esra OLGUN 

ORCID: 0000-0002-3764-4366 
Birsen AYDIN 

ORCID: 0000-0002-5541-9365 
Emel ÇAKIR 

ORCID: 0000-0001-8462-6697 
 
ÖZET 
Abdominal obezite, başta metabolik sendrom olmak üzere birçok kronik hastalık için büyük risk oluşturan bir 
obezite çeşididir. Antropometrik değerlendirme metabolik sendrom etyopatogenezini oluşturan obezitenin 
tanımlanması için önemlidir. Çalışma Amasya Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’ne başvuran 30-45 yaş 
aralığındaki sağlıklı 50 gönüllü kadın katılımcıyla yapılmıştır. Bel çevresi kalınlığı  90 cm'den büyük olanlar 
deney, küçük olanlar kontrol grubuna dahil edilmiştir.  
Kontrol ve deney gruplarında bel çevresi ortalama 69,8±2,8 ve 100,0±16,03 cm olarak bulunmuştur. Kontrol 
ve deney grupları arasında vücut ağırlığı, VKİ, kas oranı, yağ oranı, sıvı oranı, mineral oranı, bazal 
metabolizma hızı, iç yağlanma ve obezite derecesi (P≤0,001; z değerleri sırasıyla -5,967, -6,064, -5,811, -
5,792, -5,889, -6,06, -5,18, -5,95 ve -6,03) arasında anlamlı farklılıklar  gözlemlenmiştir. Kontrol grubunda 
bel çevresi kalınlığı ile VKİ (P≤0,01, r=0,522), iç yağlanma(P≤0,05, r=0,412) ve obezite derecesi (P≤0,05, 
r=0,489) arasında pozitif korelasyon gözlemlenirken diğer parametrelerde anlamlı korelasyon görülmemiştir. 
Deney grubunda bel çevresi ile vucut protein oranı (P≤0,05, r=-0,431), kas oranı, sıvı oranı, mineral oranı 
(P≤0,001, r değeri sırasıyla -0,757, -0,718, -0,734) arasında negatif korelasyon görülmüştür. Buna karşın, 
vucut ağırlığı, VKİ, yağ oranı, bazal metabolizma hızı, iç yağlanma ve obezite derecesi (P≤0,001, r değeri 
sırasıyla 0,750, 0,805, 0,756, 0,685, 0,647 ve 0,781) arasında anlamlı düzeyde pozitif korelasyon görülmüştür.  
Sonuç olarak, abdominal obezitenin vücut kompozisyonu ve antropometrik ölçümleri belirgin şekilde 
etkilediği görülmüştür. Çalışma abdominal obezitesi olan sağlıklı yetişkin kadınlarda ileride oluşabilecek olası 
metabolik sendrom riskleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. 
Anahtar kelimeler: Abdominal obezite, vucut kompozisyonu, antropometrik ölçümler 
Bu çalışma Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (proje no: FMB-BAP 
20-0434). 
 
ABSTRACT 
Abdominal obesity is a type of obesity that poses a great risk for many chronic diseases, especially metabolic 
syndrome.Anthropometric evaluation is important for the definition of obesity, which constitutes the 
etiopathogenesis of metabolic syndrome. The study was conducted with 50 healthy volunteer female 
participants between the ages of 30-45 who applied to Amasya Gümüşhacıköy State Hospital. Those with a 
waist circumference greater than 90 cm were included in the experimental group, and those with a smaller 
waist circumference were included in the control group.  
In the control and experimental groups, the mean waist circumference was 69.8±2.8 and 100.0±16.03 
cm.Significant differences were observed between body weight, BMI, muscle ratio, fat ratio, fluid ratio, 
mineral ratio, basal metabolic rate, internal fatness and obesity degree (P≤0,001; z values are -5,967, -6,064, 
-5,811, -5,792, -5,889, -6,06, -5,18, -5,95 and  -6,03 respectively) between control and experiment groups.In 
the control group, a positive correlation was observed between the waist circumference thickness and BMI 
(P≤0,01, r=0,522), adiposity (P≤0,05, r=0,412) and obesity degree (P≤0,05, r=0,489) but no significant 
correlation was observed in other parameters.In the experimental group, there was a negative correlation 
between waist circumference and body protein ratio (P≤0.05, r=-0.431), muscle ratio, fluid ratio, mineral ratio 
(P≤0.001, r value -0.757, -0.718, -0.734, respectively). On the other hand, there was a significant positive 
correlation between body weight, BMI, body fat ratio, basal metabolic rate, adiposity and obesity degree 
(P≤0.001, r value 0.750, 0.805, 0.756, 0.685, 0.647 and 0.781, respectively). 
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In conclusion, it was observed that abdominal obesity significantly affected body composition and 
anthropometric measurements. The study provides important information about the possible future risks of 
metabolic syndrome in healthy adult women with abdominal obesity. 
Keywords: Abdominal obesity, body composition, anthropometric measurements 
This study was supported by Amasya University Scientific Research Projects (project no: FMB-BAP 20-
0434). 
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EBELİK ÖĞRENCİLERİN GÖÇMEN KADINLARIN SAĞLIK HİZMETİNİ KULLANMA 
DURUMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

OPINIONS OF MIDWIFERY STUDENTS ON THE USE OF HEALTHCARE BY MIGRANT 
WOMEN 

 
Aysel BÜLEZ 

ORCID:0000-0002-6871-3184 
Mehtap SÖNMEZ 

ORCID:0000-0001-6975-0262 
 
ÖZET 
Giriş: Dünyada ve Türkiye’de giderek artış gösteren göçler, tüm bireyleri etkilemekte sonuçları özellikle 
kadınlar için ağır olmaktadır. Çünkü kadın; hem cinsiyeti hem de göçmen oluşluğu ile iki kat daha fazla risk 
altındadır buna bağlı olarak günümüzde artık göç bir kadın sorunu haline gelmiştir. 
Amaç: Ebelik bölümü öğrencilerinin göçmen kadınların sağlık hizmeti kullanımına yönelik görüşlerini 
belirlemek amacı ile yapılmıştır. 
Gereç Yöntem: Araştırma tanımlayıcı özelliktedir. Kasım-Aralık 2021 tarihleri arasında bir sağlık bilimleri 
fakültesine kayıtlı 383 ebelik bölümü öğrencileri araştırmanın evreninin oluşturmaktadır. Araştırmada 
örneklem seçimi yapılmamış, uygulama eğitimi almayan öğrenciler(n=128) hariç tüm öğrenciler araştırmaya 
dahil edilmesi planlanmıştır. Araştırmaya 198 öğrenci gönüllü olarak katılmayı kabul etmiştir. Araştırma 
kapsama oranı %77.6’dir. Veriler Google form üzerinden araştırmacılar tarafından hazırlanmış 30 sorudan 
oluşan bir anket formu aracılığı ile online toplanmıştır. Araştırma formu linki öğrenci whatsapp gruplarından 
paylaşılarak eksiksiz geri dönüşler araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırmanın yapılması için kurum 
izni ve öğrenci onamları alınmıştır. Veriler Spss 26.0 paket programında analiz edilmiş sayı, yüzde ortalama 
ve standart sapma olarak sunulmuştur. 
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %54,4’ ü 20-22 yaş gurubundadır, öğrencilerin %68.2’ si il 
merkezinde yaşamaktadır. Öğrencilerin %6.6’ sı göçmen/mülteci olduğunu bildirmiştir. Öğrencilerin %97’ si 
göçmen/mülteci tanımlarını bildiğini bildirmiştir. Öğrencilerin tamamı göçmenlere yapılan sağlık 
hizmetlerine katıldığını, bunlardan 27.8’ i kanser taramasına katıldığını, 26.8’ inin psikolojik sağlık desteği 
uygulamasına katıldığını, 21.7’ si aile planlaması eğitimine katıldığını bildirmiştir. Yapılan eğitimlerin yeterli 
olduğunu düşünen öğrencilerin oranı %21.7’ dir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%80.8) göçmenlerle ilgili 
iletişim sıkıntısı yaşamıştır. Ülkemizde bulunan göçmenlerin bulaşıcı hastalık riskini arttırdığını düşünen 
öğrenciler %88.4 iken CYBE karşı danışmanlık uygulamasında bulunan öğrenciler %20.2’ dir. Göçmen 
kadınlara yönelik bir çalışmada bulunan öğrenciler %4.5 ti. Öğrencilerin %58.6’ sı Göçmenlere yönelik broşür 
ve tabelaların olduğunu bildirmiştir.  
Sonuç: Öğrencilerin tamamı göçmenlerle ilgili uygulamalara katıldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 
göçmenlere yönelik hizmetlerin olduğu ancak yeterli düzeyde olmadığını bildirmişlerdir.  
Anahtar Kelimeler: Göçmen/mülteci, ebelik öğrencisi, sağlık hizmetleri 
 
ABSTRACT 
Introduction: Increasing migration in the world and in Turkey affects all individuals and its consequences 
are especially severe for women. Because woman; both gender and being a migrant are at twice the risk, 
therefore, nowadays, migration has become a women's problem. 
Purpose/Aim: This study was conducted to determine the views of midwifery students on the use of health 
services by migrant women. 
Material and Method: The study is descriptive. Between November and December 2021, 383 midwifery 
students enrolled in a health sciences faculty constitute the population of the research. Sample selection was 
not made in the study, and all students were planned to be included in the study, except for the students who 
did not receive practical training (n=128). 198 students agreed to participate in the study voluntarily. The 
research coverage rate is 77.6%. The data were collected online via a questionnaire consisting of 30 questions 
prepared by the researchers on the Google form. The link of the research form was shared from the student 
whatsapp groups and the complete feedback was included in the scope of the research. Institutional permission 
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and student consent were obtained to conduct the research. The data were analyzed in Spss 26.0 package 
program and presented as number, percent mean and standard deviation. 
Results: 54.4% of the students participating in the research are in the age group of 20-22, 68.2% of the students 
live in the city center. 6.6% of the students reported that they were immigrants/refugees. 97% of the students 
reported that they knew the definitions of immigrant/refugee. All of the students stated that they participated 
in the health services provided to immigrants, 27.8% of them participated in cancer screening, 26.8% 
participated in the application of psychological health support, 21.7% participated in family planning training. 
The rate of students who think that the training provided is sufficient is 21.7%. Majority of the students 
(80.8%) experienced communication difficulties regarding immigrants. While 88.4% of the students who 
think that immigrants in our country increase the risk of contagious diseases, the rate of students who use 
counseling against STIs is 20.2%. 
The rate of students in a study on migrant women was 4.5%. 58.6% of the students reported that there are 
brochures and signboards for Immigrants. 
Conclusion: It was determined that all of the students participated in the practices related to immigrants. 
Students reported that services for immigrants are available but not at an adequate level. 
Keywords: Migrant/refugee, midwifery student, health services 
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THE EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON GAIT IN 
PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE: A SYSTEMATIC REVIEW 

 
Fateme Pol 

Mohammad Ali Salehinejad 
Hamzeh Baharlouei 
Michael A Nitsche 

 
ABSTRACT 
Background: Gait problems are an important symptom in Parkinson's disease (PD), a progressive 
neurodegenerative disease. Transcranial direct current stimulation (tDCS) is a type of neuromodulatory 
intervention that can modulate cortical excitability of the gait-related regions. Despite an increasing number 
of gait-related tDCS studies in PD, the efficacy of this technique for improving gait has not been systematically 
investigated yet. Here, we aimed to systematically explore the effects of tDCS on gait in PD, based on 
available experimental studies. 
Methods: Using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 
approach, PubMed, Web of Science, Scopus, and PEDro databases were searched for randomized clinical 
trials assessing the effect of tDCS on gait in patients with PD.  
Results: Eighteen studies were included in this review. Overall, tDCS targeting the motor cortex and 
supplementary motor area bilaterally seems to be promising for gait rehabilitation in PD. Studies of tDCS 
targeting the dorosolateral prefrontal cortex or cerebellum showed more heterogeneous results. More studies 
are needed to systematically compare the efficacy of different tDCS protocols, including protocols applying 
tDCS alone and/or in combination with conventional gait rehabilitation treatment in PD. 
Conclusions: tDCS is a promising intervention approach to improving gait in PD. Anodal tDCS over the 
motor areas has shown a positive effect on gait, but stimulation of other areas is less promising. However, the 
heterogeneities of methods and results have made it difficult to draw firm conclusions. Therefore, systematic 
explorations of tDCS protocols are required to optimize the efficacy.  
Keywords: Transcranial direct current stimulation, Gait, Parkinson's disease 
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SUPPORT FOR ACADEMIC STAFF TO CONDUCT E-LEARNING IN PANDEMIC 
CONDITIONS 

 
Angelina Kirkova-Bogdanova 

 
ABSTRACT 
The urgent and sudden transition to distance training was stress especially for healthcare education, where 
practical skills are mastered in the laboratories and at the bed of the patient. Academic staff of health 
educational institutions must be provided with support and training as they adapt to the new situation and face 
the instructional challenges brought by the COVID-19 pandemic. This presentation deals with the 
development, the provision and the evaluation of a course “E-learning. Moodle” for healthcare faculty. The 
study was carried out through a self-reported online  anonymous survey among academic staff training 
healthcare majors at the Medical University of Plovdiv. A total of 109 teachers were enrolled, of them, 92 
took part in the training. The number of colleagues, who completed the questionnaire was 69. The major 
findings of this survey were: 
1.The training of the academic staff in the learning content management system in which they teach enhances 
the direct transfer of knowledge and skills in teaching and provides a better notion of students’ experience; 
2.Confidence in computer skills and pedagogical qualification are strong predictors of the success of such 
training – both in terms of evaluation and achievement of educational goals, and in terms of satisfaction and 
increasing motivation to develop e-learning. 
3.Training aimed at the teaching staff is beneficial when its design allows independent asynchronous learning, 
but there is also a synchronous component. 
4.Training should be following the concept of micro-learning – to consist of short videos demonstrating 
particular skills directly related to the topic objectives. 
Keywords: e-learning, academic staff, COVID-19 
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DELIVERY TO POSTERIOR SEGMENT OF THE EYE USING TOPICAL ATIS GEL OF 
TETRAHYDROCURCUMIN 

 
Vinod Ipar 

Padma V. Devarajan 
Rekha S. Singhal 

 
ABSTRACT 
Ophthalmic afflictions could be in the outer eye or inner eye. While topical therapy has been established for 
diseases of the outer eye, diseases of the inner eye (anterior and posterior segments) including Age-related 
macular degeneration, diabetic retinopathy, cataract, etc., rely on oral or local injectable therapy. In the present 
study, we propose an Aqua Triggered In Situ (ATIS) gel system for topical application of tetrahydrocurcumin 
(THC) which facilitates delivery to the posterior segment of the eye. ATIS is a polymer free microemulsion 
based system that gels rapidly on contact with minute quantities of water. THC, a metabolite of curcumin is a 
strong anti-oxidant. ATIS-THC which exhibited rapid gelling when sprayed onto wet mucosal surfaces like 
the cornea was successfully developed. Sustained drug release in simulated tear fluid pH 7.4 following Fickian 
diffusion with 90% THC released in 24h, was observed.  Ex vivo permeation using goat eye corneal membrane 
using the Franz Diffusion cell revealed 6.2-fold enhancement in permeability with ATIS-THC compared to 
THC. Ex vivo biodistribution was evaluated in whole goat eye, incubated at 32 ± 0.5°C for 8 h in microtitre 
well plates. THC/ATIS-THC~2mg was studied. Results revealed 14.8±1.58%of THC in whole eye with ATIS-
THC reflecting a 5-fold enhancement in THC uptake into the inner eye. Importantly, THC was detected in all 
tissues of the inner eye including aqueous humor, vitreous humor, cornea, lens, ciliary body and retina, while 
THC was detected only in the cornea and aqueous humour. Our study proposes ATIS-THC as a promising 
topical formulation for drug delivery to the inner eye with promising therapeutic applications.  
Keywords: Ophthalmic, Tetrahydrocurcumin, In situ gel, ATIS, Permeability 
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A QUALITATIVE ANALYSIS OF THE INTEGRATION OF THE PERSON WITH MULTIPLE 
SCLEROSIS IN THE COMMUNITY 

 
Felicia Andrei 

Anca Dragomirescu 
 
ABSTRACT 
The community is the main factor in the development of a society, and the social integration in the community 
of all people regardless of gender, social status, creed or disability is a mandatory need of every individual. 
The integration of people with multiple sclerosis in the community requires a lot of attention to ensure a better 
quality of life for these people. 
Multiple sclerosis (MS) is a chronic neurological disease associated with a constellation of symptoms, 
including impaired ambulation, cognitive dysfunction, depression, weakness, pain, and fatigue. The impact of 
some of these symptoms on mental health, physical functioning, participation and quality of life. A disease 
that has provocative repercussions on both the patient and his family, but also on the social environment with 
which he interacts.  
On this subject we conceived The Community Integration Questionnaire revisited with an assessment of 
factor’s structure and validity.  The results of this study brought out new three principal factors in integrating 
people with Multiple sclerosis (MS): Competence at home, Social integration and Productive activity. The 
financial management element has been moved from the Social Integration to Home Competency, and the 
travel element has been moved from Productive Activity to Social Integration.  
We can conclude that this disease has many implications in all aspects of the life and activity of these patients 
but which can be modified by applying sometimes very simple measures, such as this analysis, in order to try 
to restore the socio-economic balance for these patients. 
Keywords: Multiple sclerosis, community, life quality 
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PERCEPTION OF ANAESTHESIOLOGY RESIDENTS ABOUT THE EFFECTIVENESS OF 
ONLINE LEARNING: AN EXPLORATORY OBSERVATIONAL STUDY 

 
Bhavna Gupta 
Vandana Singh 

 
ABSTRACT  
Introduction:The current pandemic necessitates a transition to online venues due to the potential of viral 
transmission, but are students satisfied with the paradigm-shift. 
Aim and objectives: The purpose of this study was to compare online distant e-learning with traditional 
teaching among postgraduate anaesthesiology residents. The objectives of study were to evaluate students' 
experiences and satisfaction with online instruction to assess students' perceptions of its efficacy, see if online 
education can provide equal or greater interaction with teachers and peers, evaluate satisfaction with online 
assignments and practical and understand the challenges encountered. 
Methodology: This study was descriptive research and survey-based-research-design was adopted, as the 
study intended to find out the perceptions of the students towards online learning in the completion of their 
Postgraduate-residency program 
Observations: Online learning posed several challenges for students. These included-poor internet 
connectivity(87.1%), distraction(64.5%), excessive screen-time(45.2%), acquiring new skills(19.4%), 
comprehending concepts(16.1%); and Distraction (71%) and technical challenges (64%) were the biggest 
issues students had with online classes. Online learning is not as effective as traditional learning, according to 
45.2%. Except in assessment(p-value 0.842), there was a significant difference in learning objectives and 
satisfaction levels between offline and online groups of medical students (P value 0.00001).  
Conclusion: A more holistic approach is required, considering the mental impact of COVID 19 on students 
and improving digital platform technology. Education faculties must make significant investments to improve 
the virtual learning process. 
Keywords: COVID-19 pandemic, Medical Education;Online learning, Traditional learning  
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FUZZY ANALYSIS OF VACCINE EFFICACY AGAINST COVID-19 
 

Bouharati Khaoula 
Bouharati Imene 
Guenifi Wahiba 

Laouamri Slimane 
 
ABSTRACT 
The spread of variants of the coronavirus, the ability of vaccines to resist the evolution of the original strain 
is a major issue in the face of the pandemic. If the studies are still few, hypotheses from the United States and 
Israel report that the efficiency drops after six months. A study by the Pasteur Institute reports that these 
vaccines are six times less effective against the Delta variant than against the Alpha variant. 
In summary, to date, the debate continues to rage and including the type of vaccine (Pfizer Biontech, Moderna, 
AstraZeneca, Jonson & Jonson, Sputnik V or Sinovac and even the mixing of vaccines) and the type of variant 
(Alpha, Beta or Delta) and the duration efficiency. It seems clear that the system is very complex to analyze. 
Several uncertain factors are involved in the process. This study proposes the analysis of these parameters by 
fuzzy reasoning. One of the techniques of artificial intelligence is analysis by the principles of fuzzy inference. 
Like human reasoning, this technique compensates for uncertainties and inaccuracies to extract a clear 
decision. 
The various factors involved in vaccine efficacy are considered as input variables to the system and the degree 
of this efficacy is expressed by the output variable. 
Thus, we have an analysis tool that is as precise as possible to make the appropriate decisions regarding the 
vaccine and vaccination in general. 
Keywords: COVID-19, Variants, Vaccines, Fuzzy logic 
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ENHANCED IN VITRO EFFICACY OF MITOCURCUMIN LOADED SOLID LIPID 
NANOPARTICLES IN HUMAN LUNG CANCER CELL LINE 

 
Esha S. Attar 

Padma V. Devarajan 
S Jayakumar 

Deepak Sharma 
Santosh Kumar Sandur 

 
ABSTRACT 
Mitocurcumin Solid Lipid Nanoparticles (Mito-SLN) were prepared with dual objective of enhancing 
solubility and targeted delivery. The present study discloses anticancer efficacy of Mito-SLN (drug loading 
~30%, average particle size ~301nm) in human lung cancer cell line (A549 cells). In vitro anti-cancer efficacy 
in the lung cancer cell line was evaluated by MTT Assay, clonogenic assay, apoptotic cell death by PI Assay 
and mitochondrial ROS determination. IC50 was determined by the MTT [3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-
diphenyl tetrazolium bromide] assay at concentrations ranging from 1-8 µM. A significant decrease in IC50 
of Mito-SLN (0.75µM) was observed as compared with free Mitocurcumin (1.63µM) indicating augmented 
anticancer efficacy. Clonogenic assay evaluates the effectiveness of anticancer agents on the ability of cancer 
cells to form macro-colonies. Data revealed a significant decrease in survival fraction at 0.1 μM and complete 
abrogation of clonogenic potential at 1.0 μM, with a 5 fold enhancement in efficacy as compared to free 
Mitocurcumin. Apoptotic cell death was characterized by DNA fragmentation and loss of nuclear DNA 
content by staining with propidium iodide (PI). The cells showing sub G1 DNA content (hypodiploid) were 
acquired on high throughput cell analyzer and enumerated using Cellista software. Mito-SLN revealed 
apoptosis at a low concentration as compared to Mitocurcumin confirming high efficacy of Mito-SLN. 
Further, significant increase in mitochondrial ROS was observed using Mito-SLN which may be responsible 
for the observed cell death. The observed results demonstrates the superior anticancer efficacy of Mito-SLN 
in the lung cancer cell line and posit as promising targeted anticancer nano-formulation.  
Keywords: Mito-SLN, Lung cancer, Targeted delivery, Apoptosis, Nano-formulation 
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BACTERICIDAL MECHANISM OF ACTION OF ETHANOLIC EXTRACT OF ALGERIAN 
PROPOLIS 

 
Ibtissam Kahina Bedaida 

 
ABSTRACT 
Propolis is a complex resinous hive product, collected by worker bees from plants sources. Its chemical 
composition depends on its floral origin, and varies according to climatic and geographical conditions. Its 
strong antibacterial activity was correlated to the highest concentration of phenolic compounds. 
Staphylococcus aureus is the most human pathogen implicated as causing severe morbidity and mortality 
worldwide. S. aureus has the ability to produce several exoenzymes that contribute to virulence such as 
coagulase, hemolysin, protease, lipase and enterotoxin. It is considered also as one of the most important food 
safety concerns for the food industry. The aim of the work was to understand the bactericidal mechanism of 
action of the crude ethanol extract of propolis (EEP) against S. aureus ATCC 25923 by observing the changes 
of cell microstructure using scanning electron microscope and cell permeability damages. S. aureus ATCC 
25923 was subjected to agar dilution method to determine the minimum inhibitory concentration (MIC) and 
potassium and protein leakages were performed to detect permeability damages. The results showed that the 
minimum inhibitory concentration (MIC) of EEP against S. aureus ATCC 25923 was 39 µg/ml. Application 
of EEP at MIC level, showed obvious changes in the morphology of bacteria cells indicating cell damage. 
Treated EEP at 2MIC levels, the cells were destroyed. EEP increase rapidly the leak out of proteins and 
potassium from cell suspension. 
Keywords: Propolis; Staphylococcus aureus; Antimicrobial; SEM; Minimum inhibitory concentration.
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SOMATOTYPE IN TYPE 2 DIABETES: A PROMISING PROXY DIRECTION FOR 
PREVENTIVE STRATEGIES 
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Hamisu Sule 
 
ABSTRACT 
The somatotype gives a gestalt summary of the body physique and composition, hence, it can be a 
morphological marker of a predisposition to a variety of illnesses, as well as a pointer to metabolic processes 
in the body, including type 2 diabetes mellitus. This study provided a new information on the somatotype of 
a sample of patients with type 2 diabetes in Nigeria.  The sample population was made up of 21 males and 27 
females confirmed type 2 diabetes, aged 30-65 years, who were conveniently selected and recruited for the 
study. Blood biochemical parameters were collected from the subjects who met the inclusion criteria and 
subsequently, they were somatotyped using the Heath and Carter method.   The type 2 diabetes patients; mean 
somatotypes: 5.8-4.9-0.6 (mesomorphic endomorph) in females and mean somatotype: 4.3-4.6-1.1 
(endomorphic mesomorph) in the males and were statistically different (F= 5.58, P =0.021).  In this study, 
high endomorphy which was associated with increased BMI (β: 0.619 [-0.034 – 0.055]), P = 0.001), high 
glycated HBA1c (β: 0.272 [0.013 – 0.28]), P = 0.03), increase risk of hypertension (β: 0.226 [-1.635 – -0.016], 
P = 0.046) and dyslipidemia (P < 0.05). Increased mesomorphy was also associated with increased BMI (β: 
0.624 [1.055 – 2.672]), P = 0.001), but ectomorphy showed an inverse association with BMI (β – (-0.755) [-
2.116 – (-1.073]), P = 0.001).  Endomorphic and mesomorphic somatotypes were the dominant and high-risk 
somatotypes, thus, the duo should be considered when developing an effective type 2 diabetes health 
prevention and promotion program in Nigeria. 
Keywords: Endomorphy, Mesomorphy, Ectomorphy, Type 2 Diabetes, Nigeria 
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DESIGN, ANALYSIS AND FABRICATION OF ULTRASONIC POWER HORNS USED TO 
PRODUCE MEDICAL (SURGICAL) FACE MASK AND THEIR SUPPLEMENTS 

 
Ziad Shakeeb Al Sarraf 

Khalid Alias Hammo 
 
ABSTRACT 
Due to the rollout of pandemic around the world, every day a large number in cases of covid-19 is raised in 
many regions, which the pandemic has rapid spread in most countries, even in our country. So, the motivation 
of the presented work is to design an efficient tools that will help at least to obstacle virus distribution, and 
then to reduce the wide spread of virus through applying the right instruction for quarantine and safety. 
Ultrasonic technique can be considered as one of the efficient and reliable solution to overcome several issues 
initiated within a wide range of medical, engineering and manufacturing applications, which it is used widely 
and promptly in many medical applications such as manufacturing medical masks and other accessories or in 
engineering fields such as cutting, welding and manufacturing, etc. So, it is decided to benefit from this 
technique for producing protecting things required for general purposes like medical masks and their 
relevance. Design an ultrasonic horn containing slots, helps to maximize vibration amplitude uniformity, boost 
exciting mode and reduce closing of non excited modes at operating frequency. This in fact significantly 
affects on producing large numbers of many things such as masks with less cost, minimum materials and less 
time. This work contributes a study of design a horn that has double slots and an exponential stepped profile, 
which the horn is modelled, analysed and their characteristic such as natural frequency and displacement are 
successfully extracted, using finite element model.  A correlation between the design variables and 
characteristics of the proposed block horn is obtained through perform sensitivity analysis and investigation 
of the horn response surface. The simulation and vibration mode shape characterisation for the selected horn 
profiles are discussed and the analysis is accomplished using ABAQUS commercial code, whilst the vibration 
modes are classified using experimental data from 3D laser Doppler Vibrometer measurements. It is shown 
in design block horn, an optimization of slots position, will lead to high enough frequency separation measured 
accordingly to the exciting mode (longitudinal mode) with proper large uniformity displacement amplitude 
and low stress across the face of the horn; this is required in mass production to ensure an adequate power 
transmit to the working parts sufficiently and effectively. It was concludes that good efficient tools helps to 
provide high ultrasonic power received by working area, and this was noticeably seen on the quantity and 
quality of producing medical masks and other accessories. using ultrasonic technique for this kind of mask 
production results to use less additive, achieve molecular bonds at the material no holes from sewing, or weak 
strands, eliminate the cost of adhesive and the glue delivery system and get faster cycle rate in addition to 
reduce maintenance downtime.  
Keywords: Ultrasonic power, block Horn, Modal analysis, Harmonic analysis, resonant frequency, mask 
production 
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THERMODYNAMIC PREDICTION OF EXCIPIENTS FOR SAFER AMPHOTERICIN B 
NANOFORMULATIONS 
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ABSTRACT 
Amphotericin B (AmB) a gold standard for the treatment of systemic fungal infections, visceral leishmaniasis 
and currently mucormycosis exhibits severe nephrotoxicity when in aggregated state. The toxicity of AmB 
can be obviated by maintaining AmB in the safer monomeric form. In the present study we report an 
innovative approach namely, thermodynamic screening of excipients for development of safer monomeric 
AmB nanoformulations based on affinity parameters.  Excipients particularly fatty acids/esters ranging from 
caprylic acid to stearic acid and a stearate were selected and the thermodynamic affinity parameters namely 
∆δ total (total solubility parameter), ∆Mixing Enthalpy and ∆Polarity were determined using standard 
equations.   The ∆ δ total, ∆ Mixing Enthalpy, ∆ Polarity denotes the affinity of two solute components, with 
a low ∆δ total, ∆Mixing Enthalpy, and ∆Polarity reflecting greater affinity. Increase in the thermodynamic 
parameters ∆ δtotal, ∆Mixing Enthalpy and ∆Polarity were evident with increase in the fatty chain length in 
the fatty acids. Notably, significant reduction in the affinity parameters was seen with the stearate, which 
suggested maximum affinity. AmB nanoformulations were prepared by nanoprecipitation using all the 
excipients in AmB : excipient ratio 1:2. The state of AmB in the nanoformulations was elucidated by recording 
UV spectra between 300 to 500 nm of nanodispersions containing  AmB ~ 10 μg/mL.  UV spectrum of AmB 
nanoformulation containing short chain fatty acids/esters revealed dominant peak at 346 nm indicating AmB 
was in aggregated state. On the other hand the stearate based  AmB nanoformulation which also contained 
hydrophilic groups, revealed dominant peak at 405 nm indicating that  AmB existed in  monomeric form in 
the nanoformulation. Our study proposed that thermodynamic affinity parameter evaluation is a promising 
approach for screening and selection of optimal excipients for safer AmB nanoformulations with AmB in 
monomeric form.   
Keywords: Amphotericin B, Aggregation state, Affinity parameters 

115



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

POMEGRANATE (PUNICA GRANATUM L.) AND NEUROINFLAMMATION INVOLVED IN 
NEURODEGENERATIVE DISEASES 
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ABSTRACT 
Alzheimer’s disease is an age, environment and genetic associated etiology, and the major neurological 
disorder that leads to dementia. Chronic immune response, specifically the one mediated by microglia pro-
inflammatory M1 phenotype, is suspected to be involved in various neurodegenerative diseases, including 
Alzheimer’s disease. Mitigation strategies include the intake of synthetic anti-inflammatory drugs. However, 
this approach has been restricted due to cost and undesirable effects cyclooxygenase and prostaglandin 
associated inhibition. In the light of these limitations, medicinal plants, such as pomegranate (Punica granatum 
L.), have been widely emerged as an effective and safe source of anti-inflammatory agents. Biological active 
compounds from pomegranate, including punicalagin, and their metabolites are proved to govern and to be 
correlated with its antioxidant and anti-inflammatory potential. In fact, the available literature proposes 
pomegranate diet supplementation to attenuate the neuroinflammation and neurotoxicity. In vitro and in vivo 
studies conclude that neuroprotective effect of pomegranate may be related to the reduction of amyloid-beta 
production, and the mitigation of its associated deleterious consequences. However, until now there is no 
human clinical trial, conducted to test the in vitro and in vivo proposed neuro-inflammatory lowering effects 
of pomegranate. The present review summary and discuss the main findings related to the anti-neuro-
inflammatory capacities of pomegranate, and their abilities to prevent and/or to delay the irreversible 
associated neurodegenerative disorders. 
Keywords: neuroinflammation, anti-inflammatory properties, Alzheimer’s disease, Punica granatum L., 
polyphenols, and neurodegenerative diseases.  
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WIRELESS PATIENT HEALTH MONITORING SYSTEM 
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ABSTRACT 
one of the medical devices we found when we visit a hospital care unit such device is ‘patient monitoring 
system’.This device informs doctors and nurses about the patient’s physiological signals. However, this device 
does not have a remote monitoring capability, Which is necessities constant onsite attendance by support 
personal. Thus we have developed Remote Wireless Patient Monitoring System using some biomedical 
sensors such as Heart rate sensor, Pressure sensor Temperature sensor, android OS and wifi module. This 
device monitors the biomedical signals of patients in real time and sends them to remote stations for display 
and with alerts necesserily. Wireless Patient Monitoring System different from conventional Device in two 
aspects: first its wireless communication capability allows Physiological signals to be monitored remotely and 
second, it is portable so patients can move while their biomedical signals are being monitored. Wireless Patient 
Monitoring is also notable because of its Implementation. This device helps to monitor the realtime health 
condition through smart phones anywhere and anytime. 
Keywords: Patient monitoring, heart rate sensor, Pressure sensor, temperature sensor, physiological signals. 
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PHARMACOTHERAPEUTIC IMMUNOMODULATION TARGETS OF ISCHEMIA-
REPERFUSION KIDNEY INJURY - WHERE ARE WE NOW? 

 
Srdjan Nikolovski 
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ABSTRACT 
With development of genomics, transcriptomics, metabolomics, proteomics, and lipidomics, new insights on 
etiology and pathogenesis have been acquired in investigating renal ischemia-reperfusion injury (IRI). 
Out of all mechanisms taking part in the course of developing kidney IRI, immunology play one of the most 
important roles. Therefore, the major part of all efforts in discovering new therapeutic targets is focused on 
immunomodulation. 
Growing number of studies are examining different areas in immunologic machinery causing all significant 
changes leading to this pathological state and many have been proposed so far. 
There is, for example, exogenous substance P, which was previously defined as an injury-inducible messenger. 
It has been shown that this molecule actually can mobilize bone marrow stem cells, downregulate M1 
macrophages and neutrophils, induce M2 macrophage polarization, thus preserving normal renal tubular 
structures, attenuating renal inflammation and blocking the progression of kidney fibrosis after IRI. 
Furthermore, pharmacological activation of AMP-activated protein kinase with metformin or 5-
aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside can also provide beneficial cellular effects and reduce 
progressive components of renal IRI. 
Also, administration of necrostatin-1 has been presented as a protector against renal IRI prior to reperfusion 
by suppressing necrosis, inflammation, and oxidative stress, exerting its protective effect via the miR-26a-
targeted transient receptor potential cation channel C6 (TRPC6) regulation of necroptosis-related proteins. 
Studies have shown that human urine-derived stem cells could also protect renal function after IRI injury by 
inhibiting the activation of NF-κB signaling and infiltration of inflammatory cells, leading to renal function 
protection. 
Human mucin-1 has additionally been discovered as a novel and significant inducer of the hypoxia-inducible 
factor-1 protective pathway in kidney tubule epithelia during IRI. 
Since the immunology plays a crucial role in initiating and progressing kidney IRI, main targets in prevention 
and pharmacotherapy of kidney IRI could be found in this cascade of pathologic changes. 
Keywords: ischemia-reperfusion injury, immunomodulation, kidney 
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PANDEMIC, ECOLOGY, AND HUMAN RIGHTS - A BERMUDA TRIANGLE OF COVID-19 
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ABSTRACT 
Coronavirus disease-19 (COVID-19) has not been shown only as a story on its own. It initiated discussions 
on enormous amount of life areas, many of which have been more or less neglected. After initial stress 
mankind has suffered during the first several days after the initiation of the global COVID-19 pandemic, it 
seemed that many topics have reached their surface. 
Many studies made a connection between COVID-19 pandemic and air pollution, although many other 
showed opposite findings. But air pollution was, obviously only the entrance point into more thorough 
discussions in environmental factors and ecology in general. The public consciousness has clearly been raised 
relating to the protection of environment at every level. 
However, no matter how strong connection between COVID-19 and ecology and environmental changes can 
be found, human rights question is an incomparably stronger factor mentioned immeasurable number of times 
during the pandemic. And although it seems that the main point of all debates is whether COVID-19 
restrictions and vaccine-related decisions are violating human rights or not, maybe this pandemic has just 
opened people’s eyes even more wide making us more sensitive to register human rights violations in general. 
Rebellions are being more frequent during the last several months, with COVID-19 as one of the main topics. 
Nevertheless, it is quite possible that the equally important reasons remain hidden and unspoken. 
Therefore, although COVID-19 is a public health emergency, it is also an initiating topic for many other life 
areas with a lot of space for improvement, including saving of environment and human rights protection. 
Keywords: COVID-19, ecology, human rights 
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OMICRON SARS-COV-2 VARIANT - TRANSMISSIBILITY, VIRULENCE, ILLNESS SEVERITY, 
PREVENTION, AND VACCINE EFFICACY COMPARED TO PREVIOUS AND FUTURE 

VARIANTS 
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ABSTRACT 
Although detected for the first time from a specimen collected on November 9, 2021 and although announced 
by the World Health Organization as a variant of concern for the first time on November 26, 2021, there is a 
possibility that the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) variant Omicron 
(B.1.1.529) exists for a much longer than predicted, given its close relationship to the Alpha variety. With 
more than 30 mutations detected it greatly exceeds even the previous most recently detected Delta variant 
with only five mutations. 
Up to date, there are already many studies examining the transmissibility of this variant and some results 
discuss that it is more than four times contagious compared to the Delta strain. To create even more intense 
picture, it seems that Omicron variant evades natural and vaccine driven immunity. Current findings suggest 
that this strain causes milder cases of COVID-19 than Delta, but that most of the infected patients are 
vaccinated. However, some preliminary lab studies show that full three-dose vaccination could be effective in 
protecting from severe Omicron variant Coronavirus Disease-19 (COVID-19). Certainly, larger studies are 
needed to confirm all statements and to distinguish the severity of symptomatology in vaccinated and 
unvaccinated patients. 
Along with findings published so far, prevention is maybe the only area with widely present agreement. No 
matter how insufficient or opposite findings are up to now and how great is the need for additional 
investigations, standard preventive measures used for all other SARS-CoV-2 variants are of paramount 
importance in preventing infection and, subsequently, the chance of developing severe symptomatology. 
Keywords: COVID-19, Omicron variant, vaccine 
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FACTORS INFLUENCING THE OVERALL SURVIVAL OF PATIENTS WITH CHRONIC 
KIDNEY DISEASE IN CHILDHOOD AND ADOLESCENT AGE 
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ABSTRACT 
Introductıon: Chronic kidney disease (CKD) mortality in children and adolescents is far more common 
comparing to the general population. The difference is even larger taking into consideration patients with end-
stage renal disease (ESRD) only. 
Research And Fındıngs: We used data on 537 patients with CKD stage 2-5, treated in three different major 
tertiary pediatric medical centers in Serbia during the period between 2000 and 2018. During the study period, 
20 (3.7%) patients died, 219 (40.8%) were lost to further follow-up in the registry, mainly due to the transfer 
to adult centers, while 298 (55.5%) were still present at the end of the follow-up period. The median age at 
which CKD progressed to ESRD was 129.0 months (IQR 72.3 - 175.0). Out of all 537 patients, 202 (37.62%) 
reached ESRD, almost 95% reaching it before 18 years of age. Median time spent on dialysis was 24.0 months 
(IQR 7.5-47.5). The major factors showing the influence on survival curve were CKD stage and patient age 
at the moment of diagnosis, use of erythropoiesis stimulating agents during treatment, modalities of renal 
replacement therapy used in ESRD patients, initial renal replacement therapy (RRT) modality, and use of 
peritoneal dialysis during the course of RRT. CKD stage 5 at the moment of diagnosis was confirmed by Cox 
regression analysis as the risk factor with largest influence on mortality (p=0.002, HR=4.27). 
Conclusion: Several factors have an influence on survival time in pediatric and adolescent patients with CKD. 
However, for the majority of those factors, we found no evidence for a relevant overall increase of mortality 
in these patients. Only stage 5 of CKD at the moment of diagnosis has been shown as the most important risk 
factor for the increase of mortality rates. 
Keywords: chronic kidney disease, end-stage renal disease, children 
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HELIOTHERAPHY IN MUCOSAL LESION – A STUDY WITH 12 MONTH FOLLOW-UP 
 

Ruchika Choudhary 
 
ABSTRACT 
Background: Photodynamic therapy (PDT) is a technique that uses a photosensitizing compound like 
methylene blue, activated at a specific wavelength of LASER light, to destroy the targeted cell via strong 
oxidizers, which cause cellular damage, membrane lysis and protein inactivation. It has been used with relative 
success in the field of oncology, notably in head and neck tumors. It is found to have immunomodulatory 
effects and may induce apoptosis in the hyperproliferating inflammatory cells which are present in psoriasis 
and lichen planus. This may reverse the proliferation and inflammation of lichen planus. LASERs are 
considered as an ideal light source for PDT due to its coherence and monochromaticity. The therapy of soft 
tissue performed with such LASER is called “Low Level LASER Therapy” (LLLT). Nowadays, diode 
LASER are commonly used in clinics, they are compact and portable and have a high conversion efficiency 
from electrical energy to LASER energy.  
AIM: Assess the effect of photo dynamic therapy (PDT) on Oral lichen planus and Oral Leukoplakia  with 
the usage of methylene blue (MB) and 5ALA as photosensitizer. 
Material and Method: 
• 0.02% methylene blue (MB) is applied over the lesion about 10 min. The area is then irradiated with 
diode LASER at 660 nm of light at every point with an energy deposited of 75 Joules for 7-10 min in Oral 
Lichen Planus. A total of 7 sessions were performed 
• 8mg of 5ALA dye is applied over the lesion about 10 min. Patient was asked to wait for 1 hr. The area 
is then irradiated with diode LASER at 660 nm of light at every point with an energy of 75 J for 7-10 min in 
Oral Leukoplakia. A total of 3 sessions were performed 
Results and Conclusion: The main outcome of comparing the clinical studies is that the PDT is considered 
as a safe and effective advanced treatment modality for Oral Lichen Planus and Oral Leukoplakia. PDT is 
giving a remarkable effectiveness and improvement evidences in treatment of Oral Lichen Planus and Oral 
Leukoplakia where the case study demonstrated a significant reduction in the signs and symptoms with no 
recurrence rate even with 12 month follow-up. 
Keywords:  Low Level Laser Theraphy, Oral Lichen Planus, Oral Leukoplakia 
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ABSTRACT 
This study has two main objectives. The first one is to quantify the capacity of Brazilian states regarding their 
capacity to cope with pandemic crises. The second objective is to identify improvements in Brazilian states 
and regions with lower capacity to this crisis.The Analytic Hierarchy Process (AHP) was the method used 
adopted to specify the composite indicator (CI). This Multicriterial Decision Analysis method recommended 
by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) to estimate CIs.  The CI was created 
to support both performance assessment and benchmarking exercises to address amongst states. The 
framework developed took into consideration three criteria and five sub-criteria. The CI developed was called 
State Responsivity Index (SReI). The results indicated five states as Benchmarks.  Despites the results, the 
number of deaths in the state with the highest SReI score is discussed in this study. This study succeeded in 
obtaining insights to support public managers in a scenario involving dilemmas of resource allocation to fight 
a health crisis.  Although the primary motivation of this research is the COVID-19 crisis, the assessment 
framework was developed with the capacity to adapt to a variety of health crises. Note that results obtained 
should be relevant to the decision of public managers at the strategic level. Although the primary motivation 
of this research is the COVID-19 crisis, the assessment framework was developed with the capacity to adapt 
to a variety of health crises. 
Keywords: Public Health management, AHP, Performance Assessment, Composite Indicators 
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ABSTRACT   
Diabetes mellitus is known to have many systemic complications including the alteration of male reproductive 
function especially spermatogenesis and sperm quality. The main cause of infertility in diabetic patients is the 
overproduction of reactive oxygen species with their toxic actions on sperm quality. However, little is known 
concerning the direct impact on sperm cells without the involvement of other factors such as hormonal and 
spermatogenesis disturbances. On this basis, the aim of our study is to characterize the effect of diabetic 
plasma on human sperm quality. Diabetic plasma from 51 patients was categorized depending on HbA1c 
levels to low HBA1c ≤ 5% (31 mmol/mol), moderate HbA1c 6%–8% (42–64 mmol/mol), and high HbA1c ≥ 
10% (86 mmol/mol), then was co-incubated with eighteen normal semen samples. The motility assessment 
was evaluated using the Sperm Class Analyzer® (SCA) and the malondialdehyde (MDA) levels were assessed 
using the thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) assay. The results show an important deleterious 
effect of diabetic plasma with high HbA1c levels on sperm quality. In fact, the diabetic plasma decreased 
dramatically the sperm progressive motility, especially in high HbA1c level after 30 min of co-incubation 
(0,93 ± 0,60%). Also, the highest lipid peroxidation was observed in high HbA1c values (0.14 ± 0.02 nmol 
MDA/108 SPZ), higher even than those in sperm treated with H2O2 (0.13 ± 0.01 nmol MDA/108 SPZ). 
Finally, the overexpression of oxidative stress resulted consequently in the rise of glycated hemoglobin, 
revealed as the underlying mechanism of the impairment of human spermatozoa quality. These findings 
suggested that it is strongly recommended to control clinically the glycemic control level and the oxidative 
stress in diabetic patients for the maintenance of male fertility.   
Keywords: diabetic plasma, HbA1c, human spermatozoa, motility, oxidative stress, malondialdehyde. 
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INTERNAL DERANGEMENT OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT: THE ROLE OF 
MINIMALLY INVASIVE PROCEDURES 
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ABSTRACT 
Background: Internal derangement is a general orthopaedic term implying a mechanical fault that interferes 
with the smooth action of a joint. Internal derangement is  a functional diagnosis and used for the TMJ, the 
most common internal derangement is displacement of the disk. 
Objectives: This study was designed to investigate the efficacy of arthrocentesis with and without injection 
of corticosteroid into the upper joint space in the treatment of temporomandibular joint (TMJ) internal 
derangements. 
Study Design: A prospective comparative study was designed on patients with internal derangement of TMJ  
without reduction with clinical and radiographic evidence .The patients were randomised into two groups. 
One group received arthrocentesis and the other group was treated with the addition of single dose of steroid. 
The patients were studied for tmj pain,mouth opening .lateral movements and joint sounds pre-
operatively,immediate post operative ,at 1 week and 1 and 6 months .The results were entered into master 
sheet and subjected to statiscial analysis.SPSS software was used and subjected to student t test and p value 
was calculated.  
Materials and Methods: 15 males and 15 females aged 20 to 53 years who visited the department comprised 
the study material. The patients’ complaints were limited mouth opening, TMJ pain, tenderness and joint 
noises during function.Arthrocentesis was performed under standard aseptic conditions using  two needle 
technique on each patient of both the groups and in other group arthrocentesis was supplemented  with single 
injection of 20mg of triamecelone acetonide into superior compartment of TMJ. 
Results: Both techniques increased maximal mouth opening, lateral movements, and function, while reducing 
TMJ pain and noise. 
Conclusions: Although patients benefitted from both techniques, arthrocentesis with injection of steroid 
didn’t improve the results. 
Keywords: Internal derangement,  Arthocentesis, TMJ 
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ABSTRACT 
A comprehensive GC-MS based metabolome analysis was conducted by analyzing the differential solvent 
derivatized extracts of leaves of male and female seabuckthorn (Hippophae rhamnoides and H. salicifolia) 
plants collected from three diverse regions of the Indian Himalayas, namely Himachal Pradesh, Union 
Territory of Ladakh, and Uttarakhand. The quantified peak intensity of metabolites was matched with the 
standard compounds present in the different libraries of the National Institute of Standards and Technology, 
including NIST14, NIST14s, and Wiley8. Multivariate analysis tools PLS-DA and VIP plots provided a 
comparative analysis of gender-based metabolomic diversity prevailing in the different geographical regions. 
The GC-MS profiling and PLS-DA supervised approach revealed 58 metabolites, of which 25 metabolites 
were considered as significant at Variable Importance Projection (VIP>1, P<0.05). The PLS-DA-VIP plot 
revealed marked expression of 21 crucial metabolites in H. rhamnoides female collections from Himachal 
Pradesh comparative to only two metabolites in male collections. Nineteen metabolites were highly expressed 
in H. rhamnoides female collections from Union Territory of Ladakh comparative to seven metabolites in the 
male collections. Similarly, 20 metabolites were over-expressed in H. salicifolia female collections from 
Uttarakhand comparative to four metabolites in the male collection. An overall higher expression of 
metabolites was observed in the female collections compared to male collections representing these regions. 
The comprehensive comparative metabolome analysis allowed the identification of gender-specific and 
region-specific metabolomic discriminators. The findings of the present study provide valuable information 
for the identification of crucial metabolites useful in discriminating male and female collections of 
seabuckthorn, and industrial applications. 
Keywords: Seabuckthorn, H. rhamnoides, H. salicifolia, PLS-DA, Metabolomic discriminators. 
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THERAPEUTIC IMPLICATIONS AND ASSOCIATED MEDICATION OF DIARRHEA 
 

Chitrakshi Consul 
Himanshu Kapoor 

 
ABSTRACT 
Diarrhea is a diseased condition commonly characterized by watery stools that usually have an increased 
frequency as compared to the normal ones. On scientific grounds, the condition of diarrhea is defined as a 
condition that is raised due to an imbalance in the electrolyte concentration; invasion of pathogenic 
microorganisms including bacteria (H.pylori, E.coli,), virus (cytomegalovirus), protozoa (G.lambia, 
G.intestinalis, E.histolytica) along with the others. The alterations caused due to the above stated causative 
agents apart from the imbalance include inflammation, malabsorption of maldigestion, and a disbalance in 
osmolarity levels. These alterations, therefore, give rise to the condition of  diarrhea and associated symptoms 
including increased frequency of stools (the stool type: watery, fatty, or bloody stools); nausea, abdominal 
pain or cramping, vomiting, normothermia, tenesmus, presence of leukocytes in feces. Depending upon the 
type of causative agent and the severity of the disease, the condition of diarrhea is classified into acute (lasting 
for less than 4 days) and chronic lasting for more than 4 days). This condition of diarrhea if left untreated may 
result in consequences including excessive water loss that results in dehydration. To overcome this, 
formulations such as oral rehydration solutions (ORS) are given to the patients to restore the electrolyte 
balance. Also, the foreign microbial invasion into the human body leads to the formation of ROS (reactive 
oxygen species) that scavenge and thereby aid to eliminate these pathogens. However, if present in excess 
amounts, these may also prove to be harmful to cells of the human body. To control this the drugs possessing 
antioxidant activity are prescribed to the patient. The medication for the condition further includes drugs of 
both plant and synthetic origin. The major drawback of the drugs of synthetic origin includes the side effects 
caused due to their consumption. A better alternative to the medication with minimal side effects includes the 
consumption of drugs of plant origin. These drugs apart from being effective also possess antioxidant activity.  
Keywords: Diarrhea; stool; ORS (Oral Rehydration Solutions); ROS (Reactive oxygen species); drugs against 
diarrhea; antimicrobial; inflammation. 
Abbreviations: ORS: Oral rehydration solutions; ROS: Reactive oxygen species 
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“CONCRETIO ANALYSIS TO COGNOSCO LACUNA IN SIALADENITIS” 
 

Laipubam Fabina Sharma 
 
ABSTRACT 
Pain succumbs people and fritter away the quality of life, especially the ones which are atypical and hard to 
identify or localize. One of the most neglected orofacial pain is the one that seeds from Salivary glands. Due 
to their anatomical location, it often gets misdiagnosed, driving patients to different specialist, boggling their 
mind with different pain presentations, but no complete relief of the torment whatsoever. Sialadenitis, one of 
the salivary gland diseases, has a peculiar clinical presentation and has been linked with sialolith genesis, if 
present for a long duration. But review of literature has revealed that sialolith has no microbial footprint and 
hence its theories of formation are still controversial and fragmentary. Coincidentally, sialadenitis patients 
often gives history of pharyngitis/tonsillitis or presence of tonsilolith and hence, the question arises of any 
retrograde infection that might lead to salivary gland infection. Thus, this study was conducted to investigate 
and analyse tonsilolith present in sialadenitis patients and additionally treat them, restoring the quality of life 
of the patients. It also highlights the importance of a proper diagnosis of such cases and lay down groundworks 
for future prevention of the same by an Oral Medicine, Diagnosis and Radiology specialist. 
Keywords: Sialadenitis, Sialolith, Tonsillolith, Tonsillitis, Pharyngitis, Orofacial pain 
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PHOTODYNAMIC THERAPY- A RELIABLE REMEDY FOR REFRACTORY ORAL LICHEN 
PLANUS 

 
Haripriya P 

 
ABSTRACT 
Oral lichen planus (OLP) is a chronic inflammatory, immune mediated mucosal disorder which is considered 
as a potentially premalignant oral epithelial lesion of unknown etiology. It has been reported that patients with 
OLP have high levels of stress, anxiety and depression, thus psychological factors contribute to progression 
of disease. Symptomatic OLP lesions usually respond to corticosteroids, several immunosuppressive and 
immunomodulating agents but few patients have refractory persistent lesions that do not completely regress 
and tends to reoccur again. Treatment of refractory erosive OLP is a major therapeutic challenge, besides from 
alleviation of patient discomfort, it should be focused on oral dysplastic changes to reduce the risk of malignant 
transformation. Therefore, there is need to determine most predictable treatment with minimal side effects. 
Photodynamic Therapy (PDT) using Low Level LASER Therapy (LLLT) is gaining importance due to its 
minimal toxicity to normal tissues and several studies have shown its effectiveness in reduction of OLP lesions 
after PDT. In this study we present a series of 10 cases of bilateral erosive LP treated with photosensitizer 5 –
Aminolevulinic acid (5-ALA) mediated PDT. The outcome of our clinical cases showed remarkable 
improvement in lesions and there was significant decrease in posttreatment burning sensation in the patients. 
Patients were evaluated at day 3, day 7, 2 months and regularly followed up once in 6 months for 4 years and 
we observed no evidence of malignant transformation or recurrence of the treated lesions. Thus, the results of 
our cases suggested that PDT is safe and a promising treatment modality for oral lichen planus. 
Keywords: Oral Lichen Planus, Photodynamic Therapy, Low Level LASER Therapy, Treatment, 
Management 
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REVELATION OF RADIOGRAPHIC TEXTURE 
 

Pooja Rathore 
 
ABSTRACT 
Radiographic texture within an image is the variation in image intensities and plays an important role in 
radiomics. There has been growing interest in imaging biomarkers in a variety of biomedical contexts with 
the recent years. Texture analysis (TA) provides a background to interpret the distribution and relationship of 
pixel gray levels in the image. It uses radiological images obtained in routine diagnostic practice; in addition, 
it also involves an ensemble of mathematical computations performed with the data contained within the 
images. The image characteristics like the spatial arrangement of pixel intensities in the images are related, 
and can be quantified by using texture analysis (TA). Previous studies, however, focused on validating the 
correlation between the trabecular pattern change and bone density loss. With this background, the variations 
in trabecular bone textures are known to be correlated closely to bone density change and therefore can be 
potentially used to aid the analysis of bone diseases such as fibro-osseous lesions. In comparison with the 
conventional radiography, Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) volumes provide rich 3D information 
containing important structure information of trabecular patterns. However, since the trabecular struts are 
usually much thinner than CBCT voxels, it is hard to trace the structure directly. To address the above issues, 
this study proposes a robust texture analysis approach with the use of CBCT images for exploring the texture 
in relation to normal bone and level of disintegration with the diseased condition.  
Keywords: Texture Analysis, Fibro-osseous lesions, CBCT 
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PREDICTION FACTORS FOR THE RISK OF HYPOTHYROIDISM DEVELOPMENT IN TYPE 2 
DIABETIC PATIENTS 

 
Musiienko V. 

Marushchak M. 
 
ABSTRACT 
Introductıon: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) patient outcomes, treatment options, and corresponding 
healthcare expenses are affected by the presence of different comorbidities.  
The Aım: of this work was to develop an algorithm for predicting the risk of hypothyroidism development in 
patients with T2DM according to a mathematical model obtained by regression analysis. 
Materıal And Methods: We analyzed 538 medical records of T2DM patients. The diagnosis of T2DM was 
confirmed according to the recommendations of the American Diabetes Association. The diagnostic criterion 
was glycosylated hemoglobin (HbA1c) equal to or above 6.5%. Hypothyroidism was diagnosed following the 
ETA Guidelines. 
Results: It was found the following risk factors influencing the occurrence of hypothyroidism in patients with 
T2DM: hemoglobin, total cholesterol, non-HDL-cholesterol, glycated haemoglobin (HbA1c), thyroid 
stimulating hormone (TSH) levels. Prognostic model of the risk factors was built using multiple regression 
analysis.  Based on the obtained data of the multiple regression analysis to predict the probability 
hypothyroidism in T2DM patients, we constructed a  
multiple regression equation to determine the risk for the development of hypothyroidism: 
RC HT = 0.081×TSH + 0.444×HbA1c + 3.104×non-HDL-cholesterol + 4.132×TC - 0.177×Hb - 14.446;  
where RC HT — risk coefficient for the hypothyroidism development in T2DM patients; 0.081×TSH and 
others – risk factors with regression coefficients; 14.446 - constant value. 
In order to stratify the risk of hypothyroidism development in T2DM patients: low risk at 5.1≤ RC HT≤14,9; 
high risk at RC HT ≥15.0;  
Conclusıon: Therefore, the developed algorithm and mathematical model for predicting the development of 
hypothyroidism in T2DM patients are highly informative and allow to determine in advance the contingent of 
patients with a high probability of hypothyroidism risk based on routine laboratory data. 
Keywords: type 2 diabetes mellitus, hypothyroidism, risk factors, mathematical model. 

131



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

PEQULIARITIES OF PROTEINS OXIDATION IN THE COMBINED ACTION OF FOOD 
ADDITIVES 

 
Buchko P. 

Lisnianska N. 
Habor H. 

 
ABSTRACT 
Introduction: A decrease in the life expectancy of the population of Ukraine, a sharp decrease in the quality 
of life and the health index of the nation with a significant violation of the nutritional status predetermines the 
need to raise issues of food quality, including the uncontrolled use of food additives, which determines the 
relevance of this study. 
The Aim: of the study to evaluate the indicators of oxidative modification of proteins in the tissues of the rat 
body when using a solution of κ-carrageenan, sodium glutamate and their combined action. 
Materıal And Methods:  The study was carried out on 48 white nonlinear male rats, which were divided into 
4 groups: 1 – control (intact animals), 2 – animals that were intragastrically injected with κ-carrageenan at a 
dose of 40 mg/kg for 1 month, 3 – animals, which intragastrically injected sodium glutamate at a dose of 50 
mg/kg for 1 month, 4 – animals that were intragastrically injected with carrageenan and sodium glutamate in 
the above doses. To assess the spontaneous oxidative modification of proteins (OMP) spectrophotometrically 
in the ultraviolet part of the spectrum at a wavelength of 370 nm, neutral ketone dinitrophenylhydrazones 
(CDNPH) and in the visible light region – 430 nm, aldehyde dinitrophenylhydrazones of the basic nature 
(ADNPH) were determined. To assess the stimulated OMP 0.1 ml of prepared ex tempore 410-3 M FeSO4, 
110-3 M EDTA, 310-4 M H2O2 was previously added to the experimental and control samples. 
Results: It was found that the proportion of primary (ADNPH) and secondary (CDNPH) markers in the blood 
serum did not practically differ from the ratio in the control group. In the lung tissues, when sodium glutamate 
was administered to experimental animals, the ratio of ADNPH to CDNPH changed towards an increase in 
the proportion of secondary markers of oxidative stress, while in other study groups their ratio practically did 
not differ from the control. In liver tissues, the proportion of primary and secondary markers in the 
experimental groups did not practically differ from the ratio in the control group. Analysis of the ratio of 
primary and secondary markers of oxidative modification of proteins indicates an increase in markers of late 
destruction in lung tissues with the use of sodium glutamate. The reduced proportion of secondary markers in 
the blood serum upon administration of carrageenan in relation to the group of animals that were injected with 
sodium glutamate may indicate a faster utilization of the altered proteins, the so-called secondary antioxidant 
effect. 
Conclusion: In the combined action of solutions of κ-carrageenan and sodium glutamate, spontaneous 
oxidative modification of proteins significantly increases relative to the control and individual action of food 
additives, which is accompanied by depletion of reserve-adaptive potential in the blood, lungs and liver, 
respectively, by 33.4 %, 32.9 % and 24.0 %. 
Keywords: food additives, oxidative modification of proteins, blood, liver, lungs 
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COMPLETE BLOOD COUNT CHANGES IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND 
COMORBIDITIES 

 
Marushchak M. 

Hevko U. 
Kopanytsia O. 

 
ABSTRACT 
Introductıon: Diabetes mellitus is closely associated with overweight and pancreatitis. To date, the results of 
routine laboratory tests are not being utilized as reliable markers for comorbidities associated with type 2 
diabetes mellitus (T2DM). 
The Aim: of this study was to analyze complete blood count parameters in order to determine significant 
predictors of T2DM comorbid course.  
Material And Methods: The study involved 579 T2DM patients with comorbid overweight/obesity and 
chronic pancreatitis (CP). Complete blood count (CBC) was performed using a Yumizen H500 CT automatic 
hematology analyzer. Insulin levels were determined using a standard kit with a Thermo Scientific Multiskan 
FC enzyme-linked immunoassay analyzer. Glucose levels were determined using a standard kit with a COBAS 
INTEGRA® Diagnostics automatic biochemical analyzer. The neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) was 
calculated based on CBC. 
Results: In the T2DM patients glucose levels significantly correlated with the fraction of neutrophilic 
granulocytes, including segmental neutrophils, lymphocytes, and NLR, while glycated hemoglobin (HbA1c) 
levels were significantly correlated with the lymphocyte and NLR fractions. Notably, no correlations between 
leukocyte profile and carbohydrate metabolism variables were found in the T2DM patients. We found a 
negative correlation between glucose levels and the rod-shaped neutrophilic granulocyte fraction, as well as 
between HbA1c and NLR levels in overweight T2DM patients without CP. In overweight T2DM patients 
with comorbid CP, glucose levels correlated with the lymphocyte and NLR fractions. 
Conclusion: T2DM in overweight/obese patients with CP is characterized by an abnormal and uncontrolled 
leukocyte response, therefore a complete blood count is not an adequate marker of the comorbid course of 
diabetes in such patients. 
Keywords: type 2 diabetes mellitus, overweight/obesity, chronic pancreatitis, complete blood count. 
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PATTERN ANALYSIS: UNRAVELLING THE EXISTING FORMAS 
 

Ritu Sen 
 
ABSTRACT 
Recent advances in data acquisition and various monitoring modalities have resulted in generating and 
collecting volumes of biological and medical data. These gathered data can be used to improve the efficiency 
of care delivery and clinical decision-making. Medical decision support systems help clinicians to best exploit 
these overwhelming amounts of data by providing a computerized platform for integrating evidence-based 
knowledge and patient-specific information into a cost-effective health care. Various pattern recognition 
techniques have been implemented for a machine based clinical diagnosis. The development of novel pattern 
recognition methods and algorithms with high performances, in terms of accuracy and time complexity, 
improves the health-care outcome by allowing clinicians to make a better-informed decision timely. One such 
concept is pattern recognition of the capillaries, as it plays a significant role in initiation, progression and 
healing of a lesion. Improvised technologies have propelled diagnosis to the era of artificial intelligence, 
making lives simpler yet unambiguous. Here we propose aiming similar theory of differentiating diseased and 
normal mucosal characteristics in a snap. In this study we used the pattern analysis to compare and differentiate 
the rate of healing between the test group and control group in individuals with aphthous ulcers. Development 
of predictive computational models and pattern recognition algorithms with performances and capabilities 
matching the complexity of rapidly evolving clinical measurement and monitoring systems is an ongoing 
research area and, thus, it requires continuous update on the current status of its advances. 
Keywords: vessel segmentation, aphthous ulcer, image analysis  
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THE INFLUENCE OF CHRONIC HYPERHOMOCYSTEINEMIA ON PERIPHERAL BLOOD 
NEUTROPHILS IN CASE OF LIPOPOLYSACCHARIDE-INDUCED PERIODONTITIS 

 
Khudan R. 

Krynytska I. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Progression of destructive phenomena in periodontal tissues depends on a number of adverse 
exogenous and endogenous factors, one of which may be hyperhomocysteinemia (HHcy).  
The Aim: of this work was to investigate the oxygen-dependent bactericidal activity of peripheral blood 
neutrophils in rats with lipopolysaccharide-induced periodontitis combined with chronic thiolactone HHcy. 
Material And Methods: The experiment included non-linear mature male rats (n=48). Oxygen-dependent 
bactericidal activity of phagocytes was studied using nitroblue tetrazolium test (NBT-test). This assay is based 
on the use of NBT (nitro-substituted aromatic tetrazolium salt), with the ability to interact with intracellular 
superoxide to create formazan. While formazan is trapped intracellularly, it may be observed within the cells 
using an optical microscope. The experimental data were processed and analyzed using MS Office 2016 
EXCEL (Microsoft Corp., USA) and Statistica 7.0 software (StatSoft Inc., USA). 
Results: We found that LPS-induced periodontitis in rats is accompanied by an activation of oxygen-
dependent microbicidal mechanisms of peripheral blood neutrophils, as indicated by an increase of 
spontaneous and activated NBT-test indices. Chronic thiolactone HHcy adversely affects the metabolic 
activity of phagocytes in case of periodontitis, which is confirmed by a more pronounced decrease in 
absorption capacity and depletion of metabolic reserves of these cells in rats with comorbid course of LPS-
induced periodontitis vs. animals with only LPS-induced periodontitis. 
Conclusion: Therefore, violation of oxygen-dependent bactericidal activity of peripheral blood neutrophil in 
rats with comorbid course of periodontitis is an important factor in reducing the non-specific organism 
resistance which contributes to the progression of periodontitis.  
Keywords: periodontitis, hyperhomocysteinemia, bactericidal activity, phagocytes neutrophils.
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SATANIC AND RITUALISTIC DEATHS, A PSYCHOLOGICAL INSIGHT 
 

Gentian Vyshka 
Elmas Shaqiri 

Tedi Mana 
 
ABSTRACT 
Recently there have been at least two cases of ritualistic / satanic deaths in Albania, acquiring very much of 
public attention. For a country that has been strictly atheistic until thirty years before, the flooding of religious 
sects has been unavoidable since the 1990s. However, satanic killings and ritualistic death is a relatively 
unknown experience.  
Through discussing the setting where the two deaths took place, authors will try to enlighten the psychological 
profile of perpetrators and victims. The first case was of a double death, with the daughter and the mother 
dying in a distance of several months from each other. The other daughter of the family – surviving but clearly 
psychotic and therefore found legally insane – was witnessing the decomposing of the sister’s corpse 
(apparently from several months, as the body was found mummified) while waiting for the ‘Messiah’ to 
resurrect her. While performing ritualistic ceremonies, she and her mother refused food until the latter died 
from starvation: only at that point, police broke into the house and uncovered the horror. The second case was 
of a young woman found dead apparently following a trivial infection; but her body (abdomen and dorsum) 
had written symbols, leading to Satanism and the professing of occultism.   
A detailed analysis of death setting and crime scene, of course will offer invaluable data for further proceeding. 
However, psychological evaluation of perpetrators might be difficult, let alone that of victims that has to be 
done (if feasible) only posthumously.   
Keywords: Satanism; ritualistic death; crime scene; psychological evaluation. 
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DIFFERENT TYPES OF GLUCOSE-LOWERING THERAPIES IN COMORBID TYPE 2 
DIABETIC PATIENTS 

 
Marushchak M. 

Maksiv K. 
Vivsiana I. 

 
ABSTRACT 
Introduction: A wide range of glucose-lowering therapies is available for the treatment of type 2 diabetes 
mellitus (T2DM) patients, and each class has advantages and disadvantages based on their mechanisms of 
action and clinical experience. The complexity of interaction between T2DM, comorbidities, and emerging 
complications requires a clinical approach that manages risk while maintaining indicated therapeutic goals. 
The Aim: of this work was to analyze the frequency of prescription of different types of glucose-lowering 
therapies in type 2 diabetic patients with comorbid overweight (OW)/obesity (OB) and arterial hypertension 
(AH); to evaluate the role of comorbidity in the choice of glucose-lowering therapy and its efficacy. 
Material And Methods: We analyzed 579 medical records of type 2 diabetic patients. All patients were 
divided into 6 study groups depending on the presence of OW/OB and AH. Verification of T2DM was 
performed according to recommendations of American diabetic association (2019). Diagnosis of AH was 
concluded according to recommendations of ESC/ESH on AH (2018). Body mass index (BMI) was calculated 
according to the formula: BMI = body weight (kg) / height (m2). 
Results: Patients with normal body weight, T2DM and present/absent AH included predominantly 
decompensated persons with condition of moderate severity; most often they received oral hypoglycemic 
agents and insulin therapy. Patients with T2DM and OW/OB received mono- and combined peroral therapy 
almost equally. Patients with T2DM, OW/OB and AH received predominantly combined therapy. 
Conclusion: The most of type 2 diabetic patients with normal body weight received oral hypoglycemic agents 
and insulin therapy, whilst overweight/obesity served as criterion for the choice of mono- or combined 
glucose-lowering therapy independently on presence/absence of arterial hypertension. Therefore, body mass 
index was one of the main criteria for the choice of treating tactics at type 2 diabetes mellitus.  
Keywords: type 2 diabetes mellitus, overweight/obesity, arterial hypertension, comorbidity, glucose-lowering 
therapy 
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THE DEVELOPMENT OF A PERFECTIBLE COACHING MODEL TO ALLEVIATE THE 
PROBLEMS INHERENT TO THE ISSUE OF OCCUPATIONAL HEALTH AMONG NURSES 

 
Rabia CHAHBOUNIA 
Abdellah GANTARE 

 
ABSTRACT 
Introduction: In Morocco, the professional category in health care most exposed to suffering inherent to the 
issue of occupational health problems such as stress and burn out ..., are nurses working in the emergency and 
resuscitation department, which requires upstream and prevention action such as professional coaching. Our 
study seeks to develop a coaching model dedicated specifically to this category which could be given with the 
support of the psychologist and the psychiatrist in order to prevent or support them against the harmful 
consequences of this suffering. 
Method: A literature review was conducted using different databases and websites such as CAIRN.INFO, 
ProQuest, ScienceDirect, Springer... Based on inclusion criteria that include all articles, books, and other 
documents published after 2004, written in English or French evoking coaching models that have 
internationally selected theoretical and ethical foundations. 
Results: The literature review revealed the main coaching models such as the GROW model, the Peer 
coaching model, the PRACTICE model, etc. From which we have developed our perfectible coaching model.  
Conclusion: Our study revealed a new perfectible coaching model elaborated from the relevant coaching 
models that have scientific basis, and that still needs to be evaluated. 
Keywords: Occupational health problems, stress, burn out, nurse, perfectible coaching model. 
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 GÖZ İÇİ BASINCI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
FACTORS AFFECTING INTRAOCULAR PRESSURE 

 
Selvinaz YAKAN 

ORCID: 0000-0002-6274-9012 
 
ÖZET 
Göz içi basınç (GİB), humor aközün üretimiyle drenajı arasındaki dengedir. Normal GİB,  bireylere özgün 
olmayan, popülasyonun GİB aralığının istatiksel ifadesidir. GİB değiştiren çeşitli nedenlerin olduğu 
bildirilmektedir. Bunlar diürnal varyasyon, ırk, heredite, fiziksel aktivite, postural değişiklik, ilaçlar, göz 
hareketleri, kan basıncı, okuler yangı, yaş, cinsiyet, mevsimsel değişikliklerdir. GİB insanda ve birçok 
hayvanda farklılık göstermektedir. Türlere göre GİB referans değerleri belirlendikten sonra etkiyen diğer 
parametrelerin değerlendirilmesi daha kolay ve daha güvenilir olacağı düşünülmektedir. GİB ölçümünde 
karşılaşılan hatalar uygun tanı ve tedavinin yapılmasını zorlaştıran önemli problemlerden biridir. GİB’ı 
etkileyen faktörler kısa ve uzun dönemde etkileyen faktörler olarak sınıflandırılabilir. Kısa dönemde etkileyen 
faktörler; gün içindeki değişimler, zorla göz kapağının kapatılması, M. retraktor bulbinin kontraksiyonu, 
öksürmek veya valvasa manevrası, kan basıncındaki ani değişmeler, nabız, çabalama/zorlama, elektro şok, 
vücut ya da başın pozisyon değişikliği, suksinilkolin, asidozis’dir. GİB’ı uzun dönemde etkileyen faktörler; 
yaşlılık, ırk, hormonlar (tiroid, kortikosteroidler), diabet, obesite, miyop, cinsiyet ve mevsimdir. Göze ait 
faktörlerde GİB etkilemektedir. Miyopi, inflamasyon, cerrahi ve travma, sık sık göz kapama, korneaya ait 
özellikler;  kornea kalınlığı, kurvatür ve hidrasyondur. Yukarıda belirtilen GİB ölçüm değerlerini etkileyecek 
faktörler dışlanarak olgunun gerçek GİB’nın saptanması kronik bir hastalık olan glokomda gereksiz, aşırı veya 
yetersiz tedavilerin önlenmesi, progresyonun kontrol altında tutulması gibi nedenlerden dolayı çok önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Göz İçi Basınç (GİB),  Hata Yöntemleri  
 
ABSTRACT 
Intraocular pressure (IOP) is the balance between production and drainage of aqueous humor. Normal IOP is 
a statistical expression of the population's IOP range that is not specific to individuals. It has been reported 
that there are various causes that change the IOP. These are diurnal variation, race, heredity, physical activity, 
postural change, medications, eye movements, blood pressure, ocular inflammation, age, gender, seasonal 
changes. IOP differs in humans and many animals. It is thought that it will be easier and more reliable to 
evaluate other influencing parameters after IOP reference values are determined according to species. Errors 
encountered in IOP measurement are one of the important problems that make proper diagnosis and treatment 
difficult. Factors affecting IOP can be classified as short-term and long-term factors. Influencing factors in 
the short term; changes during the day, forced eyelid closure, contraction of the M. retractor bulbi, coughing 
or valvasa maneuver, sudden changes in blood pressure, pulse, effort/strain, electro shock, change in body or 
head position, succinylcholine, acidosis. Factors affecting IOP in the long term; age, race, hormones (thyroid, 
corticosteroids), diabetes, obesity, myopia, gender and season. Ocular factors also affect IOP. Myopia, 
inflammation, surgery and trauma, frequent eye closure, corneal features; corneal thickness, curvature, and 
hydration. Determining the actual IOP of the case by excluding the factors that will affect the above-mentioned 
IOP measurement values is very important for reasons such as preventing unnecessary, excessive or 
inadequate treatments in glaucoma, a chronic disease, and keeping the progression under control. 
Keywords: Intraocular Pressure (IOP), Error Methods
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SIĞIRLARDA DİŞ HASTALIKLARI 
DENTAL DISEASES IN CATTLE 

 
Selvinaz YAKAN 

ORCID: 0000-0002-6274-9012 
 
ÖZET 
Sığırlarda diş hastalıklarında; hayvanlarda iştahsızlık, yem yemede ve çiğnemede güçlük, ağrı, ağızda yem 
birikimi, ağızda fena koku, solunumun kötü kokması, ağızdan salyanın akması, besinlerin ağızdan düşmesi, 
kafayı anormal pozisyonlarda tutma, kafayı oynatma, burun akıntısı, facial ve mandibular şişlik, lenf 
yumrularında şişme, dışkıda sindirilmemiş yem parçalarının görülmesi, zayıflama, kondüsyonda düşme gibi 
semptomlar görülmektedir. Sığırlar, hayatları boyunca diş muayenesine ve tedavisine ihtiyaç duymaktadır. 
Danalarda, süt dişlerinin çıkıp çıkmadığı kontrol edilmekte ve brachygnathia gibi kalıtsal bozukluklar 
mevcutsa bunların tedavisi yapılmaktadır. İki yaşındaki sığırlarda süt dişlerinin düşüp düşmediği ve kalıcı 
dişlerin düzgün çıkıp çıkmadığı kontrol edilmektedir. Yine bu yaşlarda kurt dişlerinin düşüp düşmediği ve 
pozisyonu kontrol edilmekte ve sığırın ve dişin durumuna ve pozisyonuna göre çekilebilmektedir. Altı 
yaşından itibaren de sığırların dişleri yılda iki defa muayene edilmeli ve tespit edilen bozukluklar ve hastalıklar 
tedavi edilmelidir. Ancak, bazı yazarlar tarafından yapılan post mortem çalışmalarda teşhis edilememiş diş 
bozuklukları ve hastalıklarının sığırlarda önemli oranda olduğu tespit edilmiştir. Diş hastalıkları sığırlarda diş 
kaybının en önemli nedenidir. Buda diş bozukluklarının klinik yönden önem arzettiğini göstermektedir. 
Amerika Birleşik Devletlerinde büyük hayvan hekimliğindeki yaygın tıbbi problemlerin üçte birini diş 
problemleri oluşturmaktadır. İngiltere’de yapılan bir araştırmada sığırlarda diş hastalıklarının insidensinin 
%28,4 - %80 civarında olduğu ifade edilmektedir. Bu derlemede sığırlarda diş anatomisi ve temel diş 
hastalıkları hakkında bilgi verilmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sığır, Diş, Hastalık 
 
ABSTRACT  
In cattle dental diseases; loss of appetite, difficulty in eating and chewing feed, pain, food accumulation in the 
mouth, bad odor in the mouth, bad breath, drooling from the mouth, food falling from the mouth, holding the 
head in abnormal positions, moving the head, runny nose, facial and mandibular swelling, swelling in the 
lymph nodes Symptoms such as the appearance of undigested feed particles in the stool, weakening, and 
decrease in condition are observed. Cattle need dental examination and treatment throughout their lives. In 
calves, it is checked whether the milk teeth come out and if there are hereditary disorders such as 
brachygnathia, they are treated. In two-year-old cattle, it is checked whether the milk teeth fall out and whether 
the permanent teeth come out properly. Again at this age, whether the wolf teeth fall out and their position is 
checked and can be pulled according to the condition and position of the cattle and the teeth. Beginning from 
the age of six, the teeth of cattle should be examined twice a year and detected disorders and diseases should 
be treated. However, in post-mortem studies by some authors, undiagnosed dental disorders and diseases were 
found to be significant in cattle. Dental diseases are the most important cause of tooth loss in cattle. This 
shows that dental disorders are clinically important. Dental problems account for one-third of common 
medical problems in large veterinary medicine in the United States. In a study conducted in England, it is 
stated that the incidence of dental diseases in cattle is around 28.4% - 80%. In this review, information is given 
about dental anatomy and basic dental diseases in cattle. 
Keywords: Cattle, Tooth, Disease 
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TIME-DEPENDENT PATHOGENESIS OF PLASMODIUM BERGHEI NK65 IN TESTICULAR 
HISTOMORPHOMETRIC FEATURES OF BALB/C MICE:  SUPPRESSION OF ANTIOXIDANT 

DEFENSE 
 

Ehitare Ikekhuamen Ekhoye 
Eze Kingsley Nwangwa 

 
ABSTRACT 
The prevalence and impact of malaria in sub-Saharan Africa cannot be overemphasized and its precise 
encumbrance through reproductive pathogenesis has remained elusive. The objective of this study was to 
investigate the testicular histomorphometric and oxidative stress markers’ changes in BALB/c mice infected 
with malaria parasite, Plasmodium berghei NK65. Ninety-six mice with comparable age of 20 – 30 g were 
divided into two groups; Control and Malaria infected group. The experimental mice were inoculated with 
Plasmodium berghei NK65. Six mice per group were sacrificed every two days from which testes were 
harvested for histological and oxidative stress analyses (superoxide dismutase, catalase, glutathione 
peroxidase, and malonaldehyde). The data were analyzed by Student’s t-test and Pearson product-moment 
correlation with the SPSS software. The activities of testicular superoxide dismutase, catalase, and glutathione 
peroxidase progressively decreased with significance (P ≤ 0.05). The decrease in the testicular antioxidant 
enzymes of the malaria infected mice were inversely correlated with those of control. Conversely, the 
testicular malonaldehyde level of the infected mice increased with weak correlation when compared to control. 
The histological features of mice testes indicated that the malaria parasite, Plasmodium berghei NK65 caused 
progressive destructive changes to the seminiferous tubules and Leydig cells. The present study affirms the 
adverse effects of Plasmodium berghei NK65 on testicular histo-architecture, and further showed that malaria 
parasite density is associated with the extent of testicular tissue damage via changes in oxidative stress defense. 
The significance of this is a resultant impairment in testicular spermatogenic and steroidogenic functions.  
Keywords: Oxidative stress, Malaria, Testicular damage, Plasmodium berghei, Infertility, Lipid peroxidation 
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PROTECTIVE ROLE OF PHYLLANTHUS AMARUS LEAF EXTRACT AGAINST MALARIA 
INDUCED PACKED CELL VOLUME, BODY WEIGHT AND RECTAL TEMPERATURE 

REDUCTION IN MICE MODEL 
 

Kingsley Uchenna Ozioko 
 
ABSTRACT  
To evaluate the general protective potential of ethanolic leaf extract of Phyllanthus amarus obtained from the 
south-west (SW), south-east (SE), and north-west (NW) geographical zones in Nigeria against loss of body 
weight, reduction in packed cell volume, and rectal temperature of Plasmodium berghei infected mice. Thirty-
six mice were divided into 4 sets of 9 mice and randomized into 3 groups (A, B, C) of 3 mice per treatment 
for each test procedure. Three sets were treated with SWE, NWE, and SEE (of 125, 250, and 500 mg/kg each). 
While the remaining set was used as control. The extracts were able to prevent body weight loss, rectal 
temperature reduction, packed cell volume reduction and, survival time shortage than the respective negative 
control per ecological station. A significant dose-dependent PCV reduction effect was only observed in the 
prophylactic activities of the SWE and SEE. The higher dose (500mg/kg) of each of the three extracts 
produced a significant (p < 0.05) PCV reduction effect with its respective lower dose in the entire tested model. 
Even though the effect of the 500kg/mg extract-treated group might be less than the standard drug, there were 
no significant (p < 0.05) weight changes observed between them in the entire treated model.  It is worth 
reporting that the use of the plant material to control malaria are safe and can reduce the overall pathogenic 
effect induced by malaria parasite in animal model, justifying the claimed use of the plant as an anti-malaria 
agent  
Keywords: Phyllanthus amarus, malaria, packed cell volume, body weight, rectal temperature 
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EXCESSIVE DAYTIME SLEEPINESS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND 
COMORBIDITIES 

 
Novak-Mazepa K. 

Batiukh O. 
Mazur L. 

 
ABSTRACT 
Introduction: For many years, researches has shown that sleep disorders are closely linked to the development 
of hypertension. Recent scientific data have presented an association between insomnia and hypertension, 
and/or cardiovascular diseases. For example, insomnia with short sleep duration causes increasing of blood 
pressure and is a risk factor for future hypertension. Therefore, there is a necessity to explore sleep disorders 
in hypertensive patients and develop effective care strategies for them. 
The Aim: of this work was to analyse daytime sleepiness in patients with hypertension and comorbidities. 
Materıal And Methods: The study included 56 patients with hypertension, the control group consisted of 10 
healthy individuals. Hypertension was diagnosed according 2018 ESC/ESH hypertension guideline that were 
presented at the ESC congress: office systolic blood pressure ≥140 mmHg, office diastolic blood pressure ≥90 
mmHg. At the time of the sleep study, self-reported sleepiness was assessed using the Epworth Sleepiness 
Scale (ESS). ESS classified subjects into five groups based on the score: 0–5, lower normal daytime 
sleepiness; 6–10, higher normal daytime sleepiness; 11–12, mild excessive daytime sleepiness; 13–15, 
moderate excessive daytime sleepiness; 16–24, severe excessive daytime sleepiness. 
Results: The most common comorbidities associated with hypertension were type 2 diabetes mellitus (34,1 
%), dyslipidemia (5,8 %), obesity (5,2 %), and nonalcoholic fatty liver disease (3,6 %). Approximately 42,8 
% hypertensive patients were diagnosed with sleep disorders in a form of excessive daytime sleepiness.  
Conclusion: The results indicate an excessive daytime sleepiness, which corresponds to moderate sleepiness, 
in hypertensive patients compared to the normal range of sleepiness in healthy individuals. 
Keywords: excessive daytime sleepiness, hypertension, patients. 
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DIAGNOSTICS OF SHIFT WORK DISORDERS IN NURSES 
 

Tsipkalo A. 
Marushchak M 

 
ABSTRACT 
Introduction: Shiftwork, including extended duration shifts and other variable and non-standard hours, 
according Barger LK et al., comprises approximately 15% of the full-time workforce in the United States, 
almost 23% of the workforce in Japan, 16% in Australia, 18 % in the United Kingdom, and 13% in France. 
The work of a nurse among various shift works is one of the most responsible, where maximum concentration 
is required while performance of functional duties. 
The Aim: of this work was to analyse prevalence of sleep disorders in nurses that work in shifts. 
Material And Methods: Nurses who were trained in continuous training and retraining courses of the 
Department of Health of the Transcarpathian Regional State Administration (Ukraine) were interviewed. To 
detect shift work disorders, a certain algorithm of questions was used as a tool: Is the patient a shift worker?, 
Does the patient complain of insomnia or excessive sleepiness?, Is the complaint associated with impairment 
of social, occupational or other areas of functioning?, Is the complaint temporally associated with a shift work 
schedule?, Have the symptoms and associated shift work schedule lasted at least one month?, Is the sleep 
disturbances better explained by another current sleep disorders, medical or neurological disorder, mental 
disorder, medication use etc. 
Results: Sleep disorders were registered in 72.8% of nurses. It was found that 26.4% of participated in the 
study workers showed excessive daytime sleepiness in conditions requiring increased attention, and 42.7% 
presented insomnia. In order to influence excessive daytime sleepiness, in 82.6% of cases nurses drank coffee 
(on average 2-3 cups during the working day). It should be noted that nurses with established insomnia often 
used medications to induce sleep. 
Conclusion: Shift work of nurses affects sleep disorders (72.8%), and that is associated with decreased 
concentration while performance of functional duties. 
Keywords: shift work disorders, nurses, epidemiology 
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INFLUENCE OF EDUCATIONAL AND PRACTICAL TRAINING ON THE LEVEL OF 
EMOTIONAL INTELLIGENCE OF MASTERS IN NURSING 

 
Duzhych N. 

Marushchak M. 
 
ABSTRACT 
Introductıon: A high level of emotional intelligence is one of the main requirements for the professionalism 
and personal qualities of a health worker. Assimilation of the most significant expressive personal qualities 
creates favorable conditions for communication between nurses and patients, and that is especially important 
while working with psychologically unstable patients. Every medical practitioner should possess a high level 
of emotional competence: regulate their own emotions and recognize the emotions of others, be able to 
objectively assess emotional states, use methods of emotional influence to create a favorable emotional climate 
as one of the components of professional interaction with patients. Thus, it is important to study the 
phenomenon of emotional intelligence, as well as to use appropriate tools to improve that quality in students. 
The Aim: of this work was to analyse the educational program of the second (master`s) level, specialty 223 
Nursing, to to determine the basic competencies that may be tools for improvement of emotional intelligence.  
Material And Methods: Was analyzed the educational program of the second (master`s) level, specialty 223 
Nursing, developed and implemented for such students in Ivan Horbachevsky Ternopil national medical 
University of the Ministry of Health of Ukraine, Ternopil, Ukraine. 
Results: The analysis of this educational program showed that it is implemented through the training of highly 
qualified specialists with a capability to solve complex problems in the field of professional and educational 
activities that require deep fundamental and interdisciplinary knowledge, critical thinking, skills to work with 
modern research and technological equipment. All these create the preconditions for the formation of 
emotional intelligence. 
Conclusion: The formation of emotional intelligence is one of the main tasks while implementation of the 
second (master`s)  level of higher education, specialty 223 Nursing. Working of nurses in conditions of 
emotional stress can lead to their emotional burnout, professional psychological deformation, and that requires 
prevention at the stage of obtaining professional competencies. 
Keywords: educational and professional training, masters in nursing, emotional intelligence 
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COMPARISON OF SCREW DESIGNS SENT TO THE FEMORAL NECK IN THE DETECTION 
OF STABILE INTERTROCANTERIC FEMURAL FRACTURES BY PROXIMAL FEMORAL 

NAILING 
STABİL İNTERTROKANTERİK FEMUR KIRIKLARININ PROKSİMAL FEMORAL ÇİVİLEME 

İLE TESPİTİNDE FEMUR BOYNUNA GÖNDERİLEN VİDA TASARIMLARININ 
KARŞILAŞTIRILMASI 

 
Alican BARIŞ 

ORCID: 0000-0001-6031-6777 
 
ÖZET 
Amaç: İntertrokanterik femur kırıkları çoğunlukla osteoporotik yaşlı bireylerde görülen kırık tipidir. 
Proksimal femoral çivileme bu kırıkların cerrahisinde altın standart yöntemdir. Bu çalışmada femur boynuna 
gönderilen iki farklı vida tasarımının klinik açıdan karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
Hastalar ve yöntemler: Çalışma için gerekli izinler (yerel etik kurulu: 25/11/2016 tarih ve 890 no’lu kararı 
ile) alındı. Ocak 2017-Aralık 2020 tarihleri arasında stabil intertrokanterik femur kırığı tanısıyla proksimal 
femoral çivileme ameliyatı yapılan olgular çalışmaya dahil edildi. İnstabil kırıklı olgular, vefat eden ve takibi 
yapılamayan olgular çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya uygun olan 92 olgunun 52’sine (22 erkek, 30 kadın; 
ortalama yaş:73.8 Dağılım: 62-94)  femur boynuna çift vida gönderilebilen proksimal femoral çivileme sistemi 
(PROFİN-Proksimal Femur İntrameduller Çivi, TST, İstanbul, Türkiye) 40’ına (17 erkek, 23 kadın; ortalama 
yaş:72.4 Dağılım: 66-97)  femur boynuna tek vida gönderilebilen proksimal femoral çivileme sistemi (A-PFN-
Antirotator Proksimal Femur Çivi, TST, İstanbul, Türkiye) kullanıldı.  
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 92 olgunun (39 erkek, 53 kadın; ortalama yaş:73.2 Dağılım: 62-97) 
AO/OTA sınıflamasına göre 63’ü AO31.A1, 29’u AO31.A2 şeklinde idi. Olguların 48’inde sağ tarafta, 
44’ünde sol tarafta kırık vardı. Kırık mekanizması olarak 87 olguda basit düşme, beş olguda araç dışı trafik 
kazası şeklinde idi. Cerrahi sonrası çekilen kontrol grafilerinde her iki grupta da olguların tamamında yeterli 
kırık tespitinin sağlandığı görüldü. Takiplerinde PROFİN grubunda beş olguda femur boynuna gönderilen 
vidaların geriye migre olduğu ve fasya lata irritasyonu yaptığı görüldü. Bu olguların tamamında ikinci 
operasyon ile vidalar ekstirpe edildi. PROFİN grubunda üç olguda, A-PFN grubunda ise iki olguda 
kaynamama nedeniyle parsiyel protez ameliyatı yapıldı. PROFİN grubunda üç olgu, A-PFN grubunda ise dört 
vakada ameliyat bölgesinde lokal enfeksiyon bulguları gözlendi. Bu olguların tamamı antibiyoterapi ve yakın 
yara takibi ile iyileşti. Diğer kalan vakaların tamamında tam kaynama elde edildi. Fonksiyonel ve radyolojik 
sonuçlar açısında her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark gözlenmedi. 
Sonuç: Her iki grupta da stabil intertrokanterik kırıklar üzerinde yeterli tespit sağlanmıştır. Radyolojik ve 
fonksiyonel açıdan iki sistem arasında anlamlı fark yoktur. PROFİN çivileme grubunda vida geri migrasyonu 
en sık görülen komplikasyon olmuştur.  
Anahtar sözcükler: İntertrokanterik femur kırıkları, proksimal femoral çivileme, komplikasyon 
 
ABSTRACT 
Purpose: Intertrochanteric femur fractures are a type of fracture mostly seen in osteoporotic elderly 
individuals. Proximal femoral nailing is the gold standard method in the surgery of these fractures. In this 
study, it is aimed to clinically compare two different screw designs sent to the femoral neck.  
Patients and methods: Necessary permissions for the study (local ethics committee: 25/11/2016 dated and 
890 numbered) permissions were obtained. Patients who underwent proximal femoral nailing surgery with the 
diagnosis of stable intertrochanteric femur fracture between January 2017 and December 2020 were included 
in the study. Cases with unstable fractures, patients who died and could not be followed up were excluded 
from the study. Proximal femoral nailing system (PROFIN-Proximal Femur Intramedullary Nail, TST, 
Istanbul, Turkey) with which twin screws can be sent to the femoral neck was applied to 52 of 92 patients (22 
males, 30 females; mean age: 73.8, Distribution: 62-94) 40' A proximal femoral nailing system (A-PFN-
Antirotator Proximal Femur Nail, TST, Istanbul, Turkey) was used for the femoral neck (17 men, 23 women; 
mean age: 72.4 Range: 66-97).  
Results: 63 of the 92 cases (39 males, 53 females; mean age: 73.2. Distribution: 62-97) included in the study 
were AO31.A1, 29 were AO31.A2, according to the AO/OTA classification. There were fractures on the right 
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side in 48 patients and on the left side in 44 patients. Fracture mechanism was simple fall in 87 cases and non-
vehicle traffic accident in five cases. In the control radiographs taken after the surgery, it was observed that 
adequate fracture fixation was achieved in all cases in both groups. In the follow-ups, it was observed that the 
screws sent to the femoral neck in five cases in the PROFIN group migrated backwards and irritated the fascia 
lata. In all of these cases, the screws were extirpated with the second operation. Partial prosthesis surgery was 
performed due to nonunion in three cases in the PROFIN group and in two cases in the A-PFN group. Local 
infection findings were observed in the surgical site in three cases in the PROFIN group and in four cases in 
the A-PFN group. All of these cases recovered with antibiotic therapy and close wound follow-up. Complete 
union was achieved in all remaining cases. There was no statistically significant difference between the two 
groups in terms of functional and radiological results. 
Conclusion: Adequate fixation was achieved on stable intertrochanteric fractures in both groups. There is no 
significant difference between the two systems in terms of radiological and functional aspects. Screw back 
migration was the most common complication in the PROFIN nailing group. 
Keywords: Intertrochanteric femoral fractures, proximal femoral nailing, complication 
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CLINICAL EFFICACY OF BISPHOSPHONATES AND MONOCLONAL ANTIBODIES ON 
BONE MINERAL DENSITY FOLLOWING FRACTURES 

 
Priya Sharma 

Oday Al-Dadah 
 

ABSTRACT 
Introduction: Bisphosphonates and monoclonal antibodies are drugs primarily developed to inhibit 
osteoclast-mediated bone resorption and are used to treat an array of skeletal pathologies. Their use is aimed 
at increasing bone health and therefore reducing fracture risks. The aim of this study was to evaluate the 
effectiveness of bone protection therapy on improving bone mineral density (BMD) in patients following a 
fracture.  
Methods: Inclusion criteria consisted of patients who sustained a skeletal fracture and were subsequently 
commenced on bone protection therapy. Dual-energy X-ray Absorptiometry (DEXA) scans were performed 
at baseline and following a consented period of drug therapy. Bone health data included T-Scores, Z-Scores, 
FRAX Major, FRAX Hip and BMD. The clinical effectiveness of four bisphosphonates (alendronate, 
risedronate, pamidronate and zoledronate) and one monoclonal antibody (denosumab) were evaluated.  
Results: A total of 100 patients were included in the study. Overall, bone protection therapy significantly 
improved Z-score Hip, Z-score Spine, T-score Spine and BMD Spine (p<0.05). There was a marked difference 
between drug therapies. Denosumab and zoledronate were associated with the greatest treatment effect size. 
Alendronate only improved Z-score Spine and Z-score Hip (p<0.05). Pamidronate and risedronate did not 
demonstrate any statistically significant improvement across any DEXA parameter.  
Conclusion: Overall, bisphosphonates/monoclonal antibodies confer beneficial effects on bone health as 
measured by DEXA scans in patients following skeletal fractures. However, the magnitude of improvement 
varies among the commonly used drugs. Alendronate, zoledronate and denosumab were associated with 
greatest therapeutic benefit. Bone protection therapy did not improve fracture risk of patients (FRAX scores). 
Keywords: bisphosphonate; monoclonal antibodies; DEXA; fracture; bone mineral density; FRAX 
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BASED ON THE MITOCHONDRIAL FUNCTION OF SKELETAL MUSCLES, THE 
MECHANISM OF MOXIBUSTION TO ALLEVIATE EXERCISE FATIGUE IS DISCUSSED 

 
Yulei Liang 
Shiling Lv 
Ruida Li 

Zemin Zhang 
Dongyun Sun 
Chaoyi Fang 

 
ABSTRACT 
Objective: Both ancient texts and modern clinical reports have shown that moxibustion at CV 8 alleviates 
exercise-induced fatigue. However, the mechanism of action is still unclear. This study investigates the 
possible mechanism of action from the perspective of mitochondrial energy metabolism in skeletal muscle 
and provide an experimental basis for clinical application.  
Methods: Forty Sprague-Dawley (SD) rats were randomly divided into a normal group, control group, 
untreated group, CV8 group, and non-acupoint group, with 8 animals in each group. The rats in the untreated 
group, the CV8 group and the non-acupoint group received 8-week treadmill training to establish a long-term 
exercise-induced fatigue model. The CV8 and non-acupoint groups were given mild moxibustion on the CV8 
and a non-acupoint, respectively, after daily training for 15 min/session for a total of 40 sessions. The changes 
in the levels of mitochondrial succinate dehydrogenase (SDH), malate dehydrogenase (MDH), adenosine 
triphosphate (ATP), prohibitin-1 (PHB1), and FoF1-ATPase and changes in mitochondrial morphology in the 
biceps femoris muscle of rats in each group before and after intervention were compared.  
Results: Compared with those in in the biceps femoris muscle of rats the normal group, the levels of MDH, 
ATP, PHB1, and FoF1-ATPase in the biceps femoris muscle of rats in the untreated group, non-acupoint 
group, and CV8 group decreased (P <0.01), while the SDH levels increased (P <0.05 or P <0.01). Compared 
with those in the biceps femoris muscle of rats in the untreated group and non-acupoint group, the MDH, ATP, 
PHB1, FoF1-ATPase levels in the biceps femoris muscle of rats in the CV8 group increased (P < 0.01), while 
the SDH levels decreased (P < 0.01). The results of electron microscopy showed that The mitochondrial 
morphology in the biceps femoris muscle of the rats in the untreated group and non-acupoint groups changed, 
with swelling, the cristae either decreased and fractured. It in the CV8 group were slender rod and oval shaped, 
and the swelling and fractured, but the degree was significantly less than that of the untreated group and the 
non-acupoint group.  
Conclusion: Moxibustion can enhance the energy metabolism of cells through the enhancement of 
mitochondrial PHB1 expression in the biceps femoris muscle, thereby playing a role in anti-exercise-induced 
fatigue. It is a safe and effective non-drug therapy. 
Keywords: Moxibustion; CV8, Exercise fatigue; Prohibitin-1; Energy metabolism 
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ANALYSIS OF MOLECULAR DIVERSITY AND POPULATION STRUCTURE IN 
SEABUCKTHORN (HIPPOPHAE SALICIFOLIA) FROM THE INDIAN HIMALAYAN REGIONS 

 
P.C. Sharma 

 
ABSTRACT 
Seabuckthorn (Hippophae salicifolia), a dioecious species, grows wild in the high altitude regions of Indian 
Himalayas. The plant is popularly known to harbor immense medicinal values and its use in traditional 
Chinese medicine for thousands of years has been reported.. Considering the contemporary interest in 
seabuckthorn as a future crop, efforts have been initiated towards an assessment of genetic diversity prevailing 
in the natural population inhabiting diverse geographical areas. Therefore, the present study was undertaken 
with the main objective of the development of microsatellite markers to evaluate these along with different 
morphological characters in assessing genetic diversity in 100 collections of seabuckthorn representing 
different ecological sites in different geographical areas. A repertoire of 16 microsatellite markers used in this 
study for screening 100 seabuckthorn collections from Garhwal-Kumaon regions of Uttarakhand and Tawang 
region of Arunachal Pradesh. All the microsatellite markers tested in Hippophae salicifolia also showed 
transferability to Hippophae rhamnoides and Hippophae tibetana. Other parameters like Polymorphic 
Information Index (PIC) value, expected heterozygosity (He), Wright’s fixation index (FIS) and Shannon’s 
informative index (I) were also calculated. UPGMA-based Dendrogram was prepared which displayed 
grouping of collections in different clusters. Microsatellite markers were found to be very efficient in 
characterizing genetic diversity in the present collections in comparison to the morphological marker. The 
north-western and eastern Himalayan regions of India have a large population of the species yet not much has 
been reported about its diversity and population structure. The findings presented in our study are likely to 
find immense use in future breeding and molecular biology research projects. 
Keywords: Seabuckthorn, Hippophae salicifolia, Microsatellite markers, Genetic Diversity 
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IMPACT OF COPD EXACERBATION ON PATIENTS’ QUALITY OF LIFE USING ST. 
GEORGE’S RESPIRATORY QUESTIONNAIRE (SGRQ) IN LOCAL POPULATION OF 

KARACHI PAKISTAN 
 

Saba Ajaz Baloch 
Farya Zafar 

Huma Ali 
Saba Zubair 

ABSTRACT 
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the prominent cause of exacerbation 
which requires major clinical and medical services implications. Exacerbations particularly those that have 
their outcome in hospitalization, are the fundamental expense driver in COPD and successive intensifications 
are related with expanded values of mortality, compromised quality of life and considerably poor lung status 
over the passage of time 
Objective: To assess the general health condition, quality of daily life and apparent wellbeing of COPD 
patients using St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ).  
Methodology:  The study made use of SGRQ to evaluate the quality of life of patients admitted in the medical 
intensive care unit of a Hospital in Karachi, Pakistan.  
Result: The scores showed different ranges, where symptoms scores were in the range of 13 -65, activity 
scores in the range of 18 -79 and impact scores in the range of 10 - 74 and the total scores in the range of 16 - 
70.  
Conclusion:  patients who exhibited a higher score generally where those who have COPD exacerbation and 
indicated an overall deterioration in their quality of life. 
Keywords: COPD, SGRQ, Quality of Life, exacerbation 
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PREVALENCE AND FACTORS ASSOCIATED WITH ANXIETY AMONG EMPTY-NEST 
ELDERLY IN CHINA: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 

 
Na Wang 
Mei Xie 

Dongyang Wang 
 
ABSTRACT 
Background: Anxiety is a common psychological distress of the rural elderly with empty nest syndrome, 
However, there are great differences in the prevalence of anxiety in related studies. The objective of this study 
is a meta-analysis of the pooled prevalence of anxiety in rural empty-nest elderly in China. 
Methods: Relevant articles extracted from PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, China 
National Knowledge Infrastructure, Wanfang Data databases were selected and reviewed following the 
PRISMA guidelines, included articles were evaluated following the JBI Evidence Synthesis. Random effect 
model was used for meta-analysis, while heterogeneity was tested by I-square. Egger's regression test was 
used to identify the publication bias. 
Results: A total of 32 studies with 28,321 subjects were included in this study. The pooled prevalence of 
anxiety among rural empty-nest elderly was 30.3% (95%CI 27.6-34.1). Compared with urban empty-nest 
elderly, the rural empty nest elderly has 2.3 times at the risk of anxiety (95%CI 1.4-2.7m, p<0.001). Subgroup 
analysis showed that mild anxiety was more common in empty nesters than moderate or severe anxiety (β= 
0.04, P < 0.001), self-care ability (β= 0.06, P < 0.001), marital relationship (β= 0.67, P < 0.001) and age (β= 
0.7, P < 0.001) was significantly correlated with the higher prevalence of anxiety. Furthermore, the prevalence 
of empty nesters has decreased in recent ten years. 
Conclusion: This study highlighted the high prevalence of anxiety among empty-nest elderly in rural areas in 
China. Considering the impact of anxiety on the quality of life and social well-being of this population, 
targeted mental health education and relevant intervention measures should be carry out. 
Keywords: Anxiety; Empty-nest; Elderly; China 
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EXOGENOUS VASOACTIVE INTESTINAL PEPTIDE MAINTAINS COLON MUCOSAL LINING 
IN EXPERIMENTAL MURINE MODEL AND REVERSES COLON MITOCHONDRIAL 

DYSFUNCTION BY SCAVENGING SUPEROXIDE AND HYDROXYL RADICALS: 
IMPLICATIONS IN ULCERATIVE COLITIS 

 
Arpan K. Maiti 

Spoorthi B.C 
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ABSTRACT 
Though vasoactive intestinal peptide (VIP) has emerged as a promising agent for treating IBD, however, its 
impact in ulcerative colitis (UC) targeting colonic mitochondrial dysfunction by virtue of its free radical 
scavenging properties for maintenance of colon mucosal tract have remained uninvestigated. To address this 
lacuna, in in vivo model, DSS was administered in C57BL/6J mice @ 3.5%/gm body weight for 3 cycles of 5 
days each followed by i.p. dose of VIP @ 0.5nmol/mouse/day for next 10 days. To substantiate in vivo 
findings and identify the reactive species involved in progression of UC, in vitro Caco-2 cells were subjected 
to DSS (5%) treatment for 24 hrs at 37ºC with or without VIP (10nM) in the presence and absence of specific 
free radical scavengers/antioxidants. Treatment with VIP reduced histopathological severity of colitis in 
murine model leading to partial recovery of inhibited mitochondrial respiratory complexes, altered 
mitochondrial membrane potential and lowered ATP generation. Interestingly, in vitro treatment with VIP 
restored mitochondrial functions and its efficacy proved at par with SOD and DMSO indicating involvement 
of O2•- and •OH in the process. However, catalase, L-NAME and MEG proved ineffective indicating non-
involvement of H2O2, NO and ONOO- in the progression of UC. So, it can be concluded that VIP can act as 
a potent anti-colitogenic agent by virtue of its free radical scavenging property as it restored colonic 
mitochondrial function that contributed in maintenance of colon epithelial lining following exogenous VIP 
treatment.   
Keywords: ulcerative colitis, mitochondrial dysfunction, colon, intestinal neuropeptides 
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ABSTRACT 
Background: When Covid-19 pandemic occurred on 11 March 2020, it led to different measures adopted by 
the governments to limit its spread. The course of action included lockdown in all cities, restrictions on 
movement out of homes, social-distancing, shut down of public places & starting of vaccination programs to 
reduce the mortality & morbidity rates. These measures impacted the mental well-being of the general public 
leading to a misconception about vaccines. These misconceptions may be causing an impediment for the 
effective applicability of covid-19 vaccination. Therefore, worldwide attempts at raising positive awareness 
about the vaccines are being made. 
Objective: This study was planned to assess the knowledge, attitude & opinions of general population of 
Pakistan toward COVID-19 vaccination. 
Methods: A cross sectional, prospective study was conducted through online self-administered method.  It 
was a KAP study. This study was carried out to gather the relevant information using Google form. In this 
regard a Google form was formulated and sent to the respondents for their response. A questionnaire was 
designed to gather the significant information and to include the future recommendations for this vital cohort 
of population of Pakistan. The questionnaire comprised of two parts, first part consisted of demographic 
information of respondents and in second part facts, practices, myths and perception of respondent towards 
Covid 19 vaccination were included. Majority question were close ended for precise information with some 
open ended questions to take detail information. Questionnaire validity was performed prior to its application 
and spearman correlation was calculated and found to be 0.987. 
The study was conducted from September 2021 till December 2021 which included 650 participant. Both 
male and female participants of 18 years and above were included in the research. All the participants were 
educated. 
Results: Approximately 99% of participants were aware about Covid 19 Vaccination and availability of 
different vaccines. The Participants followed different sources majorly social media (54.8%) to get knowledge 
about covid19 vaccination. Different factors urged them to vaccinate; 49.1% were self-responsible, 18.4% 
told that different factors like Jobs, University, where vaccination was mandatory requirement which let 
leading to 63% of participants to be vaccinated. However 70 % of population believed that it should be 
person’s choice without any external pressure.55.4% had a belief that as researchers rushed the development 
of Covid-19 vaccine its safety and efficacy cannot be much trusted. 
Conclusion: General population of Karachi(Pakistan)  were majority aware of Covid 19 vaccination but they 
had few concerns related to its efficacy .Although , most of them were vaccinated as they perceived that it's a 
self-responsibility rather than pressure by government or university, employment etc. Even though younger 
masses are more conscious still they believe in different myths related to COVID Vaccine. 
Keywords: Covid 19 Vaccine, Myths, Knowledge, Attitude, Perception.. 
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ABSTRACT 
The mode of education in this pandemic continues to be completely online, as a result of which, students 
belonging to places of low internet connectivity are facing a lot of hardships with attending and attempting 
exams online. A recent study published in the World Economic Forum states that, globally, over 1.2 billion 
children are out of the classroom. As a result, education has changed dramatically, with the distinctive rise of 
e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. Research suggests that online 
learning has been shown to increase retention of information, and take less time, meaning the changes 
coronavirus have caused might be here to stay. In light to the current situation, we propose Hall of Exams as 
a user-friendly online assessment platform which enables a teacher to conduct an exam under a supervised 
and proctored environment with a system generated unique question paper, for each and every one in an online 
classroom of students. The system further enables the teacher to view and evaluate the submitted answers of 
the students. Conducting online exams always comes with some challenges which can be tedious. 
Malpractices, lower internet speeds, slow system response etc. are some of the objections which can cause 
problem and result in failure of the process/system in place causing hindrance to both the teacher and the 
student. Thus, Exam Platform would be built to evade all the above mentioned problems so as to provide a 
one-stop solution for conducting exams online. 
Keywords: Examination, Online, exam platform, proctor, time limit 
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MAJOR CHALLENGES AND IMPROVEMENT OPPORTUNITIES FOR REALTIME 

PRACTICES 
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Farya Zafar 
Anumtariq 

 
ABSTRACT 
Introduction: A cross -sectional study was performed by using qualitative approach to assess the integration 
of community setup in pharmaceutical care with existing key problems and challenges, along with the 
perception of different cohorts towards community pharmacy in order to improve opportunities for real time 
practice in context to local settings in Karachi, Pakistan. 
Method: This qualitative cross-sectional, was conducted for the period of six month. A questionnaire was 
formulated comprising of close ended questions as well as open-ended. Questionnaire validated by using 
correlation of spearman coefficient and Cronbach’s α value (α = 0.916 and p = 0.941). Medical practitioners, 
Pharmacist, pharmacy technicians and local resident were included as study participant and their rate of 
response were recorded. Various factors and challenges for establishing the community pharmacy in Pakistan 
were sought out during the survey and their results were calculated in terms percentages (%) of responses and 
mean scores. Chi-square test was performed to evaluate the glitches associated with integration and effective 
implementation of community pharmacy practices in Pakistan.  Perception of various cohorts were also 
determined by using the selective design of likert scale with the bipolar arrangement and mean scores were 
tabulated to rank their attitudes (beliefs) toward community pharmacy as an obligatory part of healthcare 
setup. 
Results: Response rate in the various cohort were found to be 94%, 83% 71%, and 76%, for pharmacist, 
pharmacy technician, physicians, and local resident respectively. Community knowledge and beliefs mean 
scores were recorded in order of 1.457.44, 1.971.83, 2.385.54 and 2.842.10 for pharmacist, doctors, 
technicians and local resident respectively. 
Discussion: A significant/considerable difference in the level of perception was noted amongst the local 
resident and professional’s cohort which necessitates the better and improved execution of counseling at 
community level along with the more implementation of health care facilities to improve the medication and 
health outcomes of related inhabitants. This study also focus recognizes the facts governed regarding the 
inhabitant's opinion, perspectives, and satisfaction with pharmacists who act as health care supporter inside 
the context of community pharmacy in Karachi, Pakistan. 
Keywords: Pharmacist, Community Pharmacy, Perception, Challenges 
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ABSTRACT 
Introduction: Testing for multiple mutations in colorectal cancer allows insight into pathways of cancer 
development, disease outcome, and can also be used for targeted treatment.  
This study examined the coexistent effect of either KRAS or BRAF gene status with Mismatch Repair (MMR) 
gene function on patient outcomes in New Brunswick, Canada. 
Methods: Retrospective study. Mutation status for MMR and other oncogenes was derived from DNA 
sequencing and immunohistochemistry, and then patients with given genotypes were assessed for overall 
survival probability using Kaplan-Meier statistics. Significant differences were calculated using Log Rank test 
(alpha= 0.05). 
Results: 117 patients. Mean age; 69.6 years ±10.4, male:female ratio; 1.34:1. 
Analysis of survival outcomes in patients showed significantly poorer survival in patients with mutant KRAS 
or mutant MLH1 alleles (p=0.018), compared to no mutation in these genes. 
Borderline significant results for poorer survival were noted for patients with PMS2 mutant phenotype, even 
with wild-type KRAS (p = 0.056). No other significant results were noted with KRAS or BRAF mutants 
paired with MMR mutants or wild-type alleles. 
Conclusion: Our study supports previous findings that mutant oncogenes and altered MMR genes are 
predictive of survival. As expected, the presence of mutant MLH1 phenotype confers significantly reduced 
survival in patients.  
These preliminary results should be interpreted with caution owing to the relatively small sample size. Based 
on borderline insignificant pairwise analysis, it is possible that further analyses using larger sample sizes may 
reveal more significant associations between known oncogene and MMR genes and their combined effect on 
survival. 
Keywords: Colorectal cancer, KRAS, BRAF, PMS2, MLH1, mismatch repair, immunohistochemistry, Next 
generation sequencing, oncogenes. 
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ABSTRACT 
Face masks can help limit the spread of coronavirus, which can happen even if no symptoms are present. 
Covering the lower half of the face limits our ability to communicate, comprehend, and mimic the expressions 
of others we engage with. Positive feelings fade away, while negative emotions grow more prominent. 
Emotional mimicry, contagion, emotionality and teacher-student bonding are reduced. The benefits and 
burdens of face masks in schools should be carefully studied and communicated to instructors and students. 
Any decision about wearing a face mask should take into account the unique circumstances of the school. This 
paper discusses the benefits and burdens of wearing students face masks within classes in traditional education 
during the outbreak of the COVID-19 pandemic. 
Keywords: COVID-19, face masks, traditional education, school. 
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STUDY OF ACUTE EFFECT OF CAFFEINE ON COGNITION AMONG ADULTS- AN 
EXPLORATORY INTERVENTION TRIAL 

 
Vishnupriya.V 

Krishnan.S Guwahati 
 
ABSTRACT 
Introductıon/Background: Information processing has substantial role in performing intellectual activities 
such as thinking, reasoning, remembering, imagining, or learning. Caffeine being a CNS stimulant improves 
mental performance, especially on alertness, attention, concentration and learning depending on the quantity 
of intake. In the present study, an attempt is made to study the effect of caffeine on cognitive processing in 
healthy individuals. 
Methodology: This cross sectional study was conducted in 50 subjects at Mahatma Gandhi Medical College 
& Research Institute. MOCA questionnaire was utilized to assess the level of cognition of each subject. Visual 
reaction time, auditory reaction time and critical fusion frequency prior and after consumption of 75 mg of 
caffeine in 200 ml of milk. 
Results: Both visual and auditory reaction time were significantly reduced (p<0.001) after intake of caffeine 
intake. The ability of the subject to appreciate the flickering light stimuli to be steady (critical flicker fusion 
frequency) was significantly improved 15% after caffeine intake. 
Conclusion: Decrease in visual and auditory reaction and increase in critical flicker fusion frequency values 
indicate caffeine increases alertness thereby it may enhances performance efficiency in reasoning, planning, 
judgment, organizing, concept formation, and problem solving. 
Keywords: Visual reaction time, Auditory reaction time, MOCA 
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ABSTRACT 
Introduction: Virtual appointments have been considered in our department for many years, as a strategy to 
lower carbon emissions. The advent of COVID-19 prompted urgent implementation as in person appointments 
were limited. 
We performed a prospective audit to assess the effectiveness of this approach in lowering carbon footprint. 
Method: Audit study of all surgical clinic appointments from 18/03/20 - 31/03/21at the Upper River Valley 
Hospital, New Brunswick. Mileage calculated based on a round trip from patient postcode to hospital address. 
CO2 / CO2 equivalents (CO2-e ) emitted calculated from previously published data - mobile phone CO2-e; 
0.0092751142 g/minute, laptop; 0.269216134 g/minute, standard car emissions 128.002 g/km. 
Results were analysed statistically. 
Discussion: Implementation of virtual appointments significantly lowered the carbon footprint of our surgery 
clinic. This has the potential to be a positive development in the efforts against climate change. Factors such 
as quality assurance, patient and physician satisfaction need to be determined however. 
Keywords: Climate change, virtual clinics, virtual appointments, global warming, surgery, carrbon footprint, 
greenhouse gases, environment. 
 
 

160



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

IMMUNOFLUORESCENT VISUALISATION OF THE BILE DUCTS DURING GALLBLADDER 
SURGERY – A VALUABLE ADDITION TO QUALITY ASSURANCE IN LAPAROSCOPIC 

CHOLECYSTECTOMY 
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ABSTRACT 
Laparoscopic cholecystectomy is one of the commonest procedures performed worldwide. 
Although a very safe technique, complications still occur, and the most serious of these include bile duct injury 
– this can lead to a lifetime of suffering for the patient, with major complex surgery, and in the worst-case 
scenario, liver failure. 
Different strategies have been employed to reduce the risk of operative complications, including on table 
cholangiography, and recognition of structures for safe progression of surgery, for example, Rouviere’s sulcus 
[1]. On table cholangiography is however, time consuming, and challenging to interpret on occasion, it also 
requires intraoperative radiography, and involves radiation exposures. 
We describe the recent introduction of Indocyanine Green [ICG] Immunofluorescence using near infra-red 
[IR] real time laparoscopy in our unit, the first in Canada to implement and utilise this novel laparoscopic 
equipment safely, and present real time video and images for the benefit of an international audience. ICG dye 
surgery is safe for the surgeon, as no radiation is involved, and does not require any support personnel.  
The ICG dye is given preoperatively around 1 hour before surgery intravenously, and is excreted in the biliary 
system, and eliminated after around 7 hours. This property enables visualisation of the bile ducts using infra-
red [IR] laparoscopy with the use of a novel laparoscopic camera system. 
Different variations in light filtering allow visualisation of the biliary tree in a manner essentially as a real 
time cholangiogram. Side effects are extremely rare with allergic reactions occurring in the presence of iodine 
allergy only. 
We have performed approximately 50 sequential cases, both elective and emergency, with no adverse effects 
or complications since introduction of the technique in our facility. 
Keywords: Gallstones, Laparoscopic cholecystectomy, common bile duct injury, indocyanine green dye, 
immunofluorescence, infra-red laparoscopy. 
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FREQUENCY OF CLINICAL PATHOGENS INVOLVED IN POST-SURGICAL INFECTION 
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ANTIBIOTICS IN TERMS OF SENSITIVITY AND RESISTIVITY PATTERNS 
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ABSTRACT 
Background: Surgical Site Infection (SSI) is one of the most frequent complications associated with increase 
rate of mortality and morbidity. The study was conducted to find out the clinical pathogens involved in 
Surgical wound infections along with the estimation of the sensitivity and resistivity patterns.  
Methodology: Prospective cross-sectional was carried out for the period of six-month in tertiary health care 
setup. A total of 100 patients who underwent surgical procedure (emergency or elective) were recruited in the 
study. All diagnostic surgical procedures were excluded. In order to obtain detail information questionnaire 
was designed to conduct this study which include demographic information, type of surgical procedure, results 
of culture report and the name of antibiotic agent along with their sensitivity and resistivity estimates. 
Common Surgical procedures i.e cholecystectomy, incisional hernia repair, appendectomy, incision and 
drainage, wound debridement, and few surgeries of orthopedic were recruited in this study. Data of resistant 
or sensitive drugs were categorized as their generic name. SPSS 20.0 were used to evaluate the study 
outcomes. Frequencies and percentages were determined for selected variables. 
Results: Escherichia coli, was noted as the most frequent causative pathogen reported in 32% of cases 
followed by Staphylococcus aureus which is reported in 16% cases. In present study Escherichia coli was 
found to be more resistant to the third-generation cephalosporin However Amikacin was noted as most 
sensitive drug to the various clinical isolates. 
Discussion: The carefully utilization of antibiotics by the health care professional in addition with the attempt 
to control the use of antibiotic agents officially in the locality will possibly assist to limit the rate associated 
with upsurge of drug resistance in the clinical isolates/pathogens. 
Keywords: Surgical Site Infection, Antibiotic, Sensitivity, Resistivity 
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ABSTRACT 
Background: Septic pulmonary embolism (SPE) is an uncommon phenomenon characterized by 
embolization of infective material from a primary infectious site into the pulmonary circulation. It results in 
necrotizing arteritis with hemorrhagic pneumonia, abscesses and/or infarction. 
Aıms: To review the autopsy data of cases with SPE and correlating with clinical presentations 
Materıal And Methods: Retrospective autopsy review of SPE cases from 2011-2019 identified in patients > 
12 years were reviewed. The histopathologic criteria included necrotizing arteritis with characteristic peri-
arterial hemorrhagic consolidation and coagulative necrosis. 
Results: In a span of 9 years, 15 cases of SPE were identified affecting 9 males and 6 females with a age from 
13 to 70 years. The source of infection was related to prior hospitalization, cutaneous and soft tissue infections, 
and interventions / procedures. The pathological features included septic pulmonary embolism (bacterial 
colonies in 67 % of the cases), necrotizing arteritis and hemorrhagic bronchopneumonia along with 
coagulative necrosis, abscess formation and diffuse alveolar damage. 
Conclusıons: SPE is a very rare disease with non-specific and varied clinical manifestations. In relation to an 
extrapulmonary infection, clinical features of persistent fever, bacteremia and pulmonary complaints should 
raise suspicion for this syndrome and considered in the differential diagnosis. Since the overall autopsy study 
data is sparse, this study can help in arriving to a proper diagnosis and conclusions as to the cause of death.  
Keywords: embolism, autopsy, necrosis 
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ABSTRACT 
Introductıon: Chronic kidney disease (CKD) mortality in children and adolescents is far more common 
comparing to the general population. The difference is even larger taking into consideration patients with end-
stage renal disease (ESRD) only. 
Research And Fındıngs: We used data on 537 patients with CKD stage 2-5, treated in three different major 
tertiary pediatric medical centers in Serbia during the period between 2000 and 2018. During the study period, 
20 (3.7%) patients died, 219 (40.8%) were lost to further follow-up in the registry, mainly due to the transfer 
to adult centers, while 298 (55.5%) were still present at the end of the follow-up period. The median age at 
which CKD progressed to ESRD was 129.0 months (IQR 72.3 - 175.0). Out of all 537 patients, 202 (37.62%) 
reached ESRD, almost 95% reaching it before 18 years of age. Median time spent on dialysis was 24.0 months 
(IQR 7.5-47.5). The major factors showing the influence on survival curve were CKD stage and patient age 
at the moment of diagnosis, use of erythropoiesis stimulating agents during treatment, modalities of renal 
replacement therapy used in ESRD patients, initial renal replacement therapy (RRT) modality, and use of 
peritoneal dialysis during the course of RRT. CKD stage 5 at the moment of diagnosis was confirmed by Cox 
regression analysis as the risk factor with largest influence on mortality (p=0.002, HR=4.27). 
Conclusıon: Several factors have an influence on survival time in pediatric and adolescent patients with CKD. 
However, for the majority of those factors, we found no evidence for a relevant overall increase of mortality 
in these patients. Only stage 5 of CKD at the moment of diagnosis has been shown as the most important risk 
factor for the increase of mortality rates. 
Keywords: chronic kidney disease, end-stage renal disease, children 
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ABSTRACT 
Cardiovascular diseases are the most prevalent and occupy first place in the structure of morbidity and 
mortality in developed countries. One of the promising directions of current research is the use of functional 
foods in complex rehabilitation. We observed 60 patients with cardiac heart disease at the stage of sanatorium 
rehabilitation. Twenty-eight patients (46.7%) were men and 32 (53.3%) – women. Mean age of patients - (52,2 
± 2,4). A control group (30 persons) received the standard range of spa treatments which include: diet therapy, 
climatotherapy, gymnastics, magnetotherapy. The main group of patients (30 people), in addition to the 
standard complex, received functional food including L-carnitine, taurine, inositol, choline, coenzyme Q10. 
Investigations before and after the courses include anamnesis, dynamic clinical observation of objective and 
subjective condition, laboratory diagnostics (general clinical research, lipidogram, coagulogram, liver 
function tests, transaminase), instrumental methods of investigation (measurement of blood pressure, 
electrocardiogram in 12 standard leads, Holter ECG daily monitoring, assessment of the quality of life 
(questionnaire WHOQOL-100). The spa treatment with the inclusion of functional foods in patients with 
cardiovascular disease has a pronounced positive effect on clinical manifestations in the form of a reducing of 
the main symptoms of the disease, reducing ectopic myocardial activity, improving coronary blood flow, and 
myocardial perfusion. Under the impact of the proposed treatment and rehabilitation complex improves the 
hemodynamic provision of physical activity, decreasing sympathetic stimulation of the cardiovascular system, 
thereby increasing patientsʹ exercise tolerance and quality of life.  
Keywords: coronary hearts disease, rehabilitation, functional foods 
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ABSTRACT 
Background: Breast cancer is a leading tumor worldwide. Estrogen (ER) receptors are immunohistochemical 
markers of prognosis, as well as predictors of response to hormonal therapy. Diabetes mellitus is a chronic 
metabolic disorder characterized by elevated blood glucose levels. 
The aim of study was to evaluate ER expression of tumor breast cancer cells in correlation to blood glucose 
level. 
Material and methods: 18 women (64.9±9.4 years old) with NST breast cancer and type 2 of diabetes, 
without chimio- and radiotherapy were studied. The immunohistochemistry was made by Sequenza 
ThermoShandon immunohistochemistry system: Bond Epitope Retrieval Solution 2 (AR9640, 20 minutes), 
Estrogen receptor (6F11antibody, PA0009, 15 minutes), Bond Polymer Refine Detection System (DS9800, 
15 minutes) (Leica Biosystems) were used. The statistical analysis was made by GraphPad Prism 8.0. A p-
value equal or less than 0.05 was considered statistically significant. 
Results: The distribution of cases by grade of differentiation was: G1 – 2 cases/11.1%, G2 – 13/72.2% and 
G3 – 4/16.7%. The Allred score for ER: 0 – 3 cases/16.7%, 4 – 1/5.6%, 5 – 1/5.6%, 6 – 1/5.6%, 7 – 8/44.4%, 
8 – 4/22.2%. The mitotic activity: 1 – 13/72.2%, 2 – 3/16.7% and 3 – 2 /11.1%. The glucose level median was 
8.25 (9.41±0.74 mmol/L). The Spearman (rs) correlations: grade vs ER – rs=-0.42, p=0.04; grade vs mitotical 
activity – rs=0.70, p=0.01, grade vs age – rs=-0.11, p=0.33, grade vs glucose – rs=-0.14, p=0.29, ER vs 
mitotical activity – rs=-0.40, p=0.05, ER vs age – rs=0.20, p=0.22, ER vs glucose – rs= -0.05, p=0.42 
Conclusions: Breast cancers associated to diabetes type 2 develops preponderantly moderate grade of 
differentiation. ER expression is not influenced by blood glucose level and patients age. The increase of tumor 
aggressiveness stimulates ER expression. 
Keywords: breast cancer, diabetes, glucose, estrogen receptors. 
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CORELATION BETWEEN ESTROGEN EXPRESSION AND TUMOR GRADE 
DIFFERENTIATION IN BREAST CARCINOMA 

 
Brinza Dumitru1 

Portnoi Elena 
David Valeriu 

Valentina Stratan 
Fulga Veaceslav 

 
ABSTRACT 
Background: Breast cancer is the most common tumor in case of women. More than half of breast carcinomas 
express estrogen receptors (ER). Its expression, for decades has been used as a therapeutic target.  
The aim of study was to evaluate the ER expression of breast cancer cells in correlation to grade of tumor 
differentiation. 
Material and methods: 52 women (63.5±6.5 years old) with NST type of breast cancer, without chimio- and 
radiotherapy were studied. The immunohistochemistry was made by Sequenza ThermoShandon system. Bond 
Epitope Retrieval Solution 2 (AR9640, 20 minutes), Estrogen receptor (6F11antibody, PA0009, 15 minutes), 
Bond Polymer Refine Detection System (DS9800, 15 minutes) (Leica Biosystems) were used. The statistical 
analysis was made by GraphPad Prism 8.0. A p-value equal or less than 0.05 was considered statistically 
significant. 
Results: The distribution of cases by grade of differentiation was like: G1 – 4 cases/7.7%, G2 – 27/51.9% and 
G3 – 21/40.4%. The Allred score for ER: 0 – 15 cases/28.8%, 2 – 2/1.9%, 5 – 1/1.9%, 6 – 1/1.9%, 7 – 
15/28.8%, 8 – 18/34.6%. The mitotic activity of tumors: 1 – 22/42.3%, 2 – 22/42.3%, 3 – 7/13.5% and 4 – 
1/1.9%. The Spearman (rs) correlations: grade vs ER – rs=-0.40, p=0.01, grade vs mitotical activity – rs=0.65, 
p=0.01, grade vs age – rs=-0.09, p=0.27, ER vs mitotical activity – rs=-0.40, p=0.01, ER vs age – rs=0.03, 
p=0.41. 
Conclusions: ER expression is influenced by tumors’ grade of differentiation. Aggressive tumors, with high 
mitotic activity have a low ER expression. 
Keywords: breast cancer, grade of differentiation, estrogen receptors. 
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AN ANALYSIS ON CONSUMERS’ DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND BUYING 
BEHAVIOUR FACTORS TOWARDS LIFE AND HEALTH INSURANCE POLICIES IN 

BATTICALOA 
 

P. Nitharjan 
V. Kumaradeepan 

 

ABSTRACT 
Late two years showed us different examples remembering significance of life security for this COVID 19 
pandemic circumstance. Disaster protection is that cover which gets one's future just as is a monetary help. 
Organizations are offering strategy choices under both public and private area. The present Sri Lankan strategy 
buyer is more mindful and takes informed choice while purchasing life coverage. Developing education, rising 
pay, expanding spending limit, accessibility of choices made protection industry appealing road for security 
and speculation. The paper means to concentrate on mindfulness level of protection in respondents 
additionally to comprehend the conduct parts of protection buy choices alongside segment variables of life 
and medical coverage. The current review is spellbinding in nature, in light of essential information gathered 
through point-by-point organized poll. The sample size of research is 208 respondents from Batticaloa having 
a place with various gender, age and education group. Appropriate statistical tools such as percentage, 
weighted average, rank correlation, chi-square and t-test have been used on the basis of demographic 
parameters to analyse the data. From the overall study it can be concluded that, the research study found that 
for a robust growth and deep penetration of insurance business, there is a need of customer centric marketing 
strategies. Level of awareness about type of insurance policy and awareness about riders in term plan is 
independent of demographic parameters as gender, level of education, age and locality. Premium, return on 
investment are the prime factors considered while buying Life Insurance policy. To profit great nature of 
clinical treatment and hazard inclusion are essential motivations to incline toward Health Insurance. 
Sicknesses Waiting Period, List of Excluded Items and No Claim Bonus are factors considered prior to 
purchasing Health Insurance strategy. 
Keywords: Life Insurance, Health Insurance, Buying behaviour, Demographic factors 
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ACİL SERVİSİNDE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON SONRASI EX OLAN 
HASTALARIN DEMOGRAFİK ANALİZİ VE KAN İNDESİTLERİ İLE İLİŞKİSİ 

DEMOGRAPHIC ANALYSIS OF PATIENTS WITH EX AFTER CARDIOPULMONARY 
RESUSCITATION IN THE EMERGENCY DEPARTMENT AND ITS RELATIONSHIP WİTH 

BLOOD INDICES 
 

Yunus ESEN 
ORCID: 0000-0001-6769-4148 

Hasan BÜYÜKASLAN, 
ORCID: 0000-0002-4714-7347 

Yılmaz SAFİ 
ORCID: 0000-0001-8116-3116 

 
ÖZET 
Amaç: Acil serviste kalp ve solunum masajı sonrası vefat eden vakalarda geriye dönük olarak hematolojik 
parametrelerdeki değişimleri ve değişimlerin ölüm nedenleriyle ilişkilerini araştırmayı amaçladık. 
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma retrospektif olarak planlandı. 01 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 Tarihleri 
arasında Acil Servisimizde kalp ve solunum masajı uygulanan 300 hasta tarandı ve 142 tane vefat eden hasta 
çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar parametreleri kayıt altına alındı. Aynı 
zaman dilimi içerisindeki 150 sağlıklı birey kontrol grubu olarak belirlendi. Her iki grup klinik laboratuvar ve 
demografik özellikleri bakımından kıyaslandı. Grup karşılaştırmaları Mann-Whitney U-testi veya Student t-
testi kullanılarak yapıldı. Anlamlı bulunan parametrelerin ölüm olayını ön görüp görmediğini saptamak için 
ROC analizi yapıldı. 
Bulgular: Çalışmanın yapıldığı dönemde kan değerleri çalışılan toplam 142 ölüm meydana gelmiştir. Hasta 
grubunun %59,7’sinin erkek, %40,3’ünün kadın, kontrol grubunun ise %59,7’sinin erkek, %40,3’ünün kadın 
olduğu saptandı. En sık ölüm sebebi olarak %50’sinın kardiyak hastalıklar (n:71), %21,8’inun travma (n:31), 
%10,6’inin solunum hastalıkları (n:15) olduğu tespit edildi. Karşılaştırıldığında, beyaz küre, lenfosit, nötrofil, 
monosit-lenfosit oranı (LMO), kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) ex grubunda anlamlı olarak daha 
yüksekken (P<0.05), trombosit-lenfosit oranı (TLO), platelet değerleri anlamlı olarak daha düşüktü (P>0.05). 
Hasta ve kontrol grubunun PLT değişkenine göre hesaplanan cut off değeri 3,3 ve AUC değeri 0,153±0261 
olup PLT değişkeninin istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı olduğu saptandı (p<0,001). LMR 
değişkenine göre hesaplanan cut off değeri 5,4 ve AUC değeri 0645±0770 olup LMR değişkeninin istatistiksel 
olarak yüksek düzeyde anlamlı olduğu saptandı (p<0,001). RDW değişkenine göre hesaplanan cut off değeri 
5,4 ve AUC değeri 0,608±0,732 olup RDW değişkeninin istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı olduğu 
saptandı (p<0,001). PLR değişkenine göre hesaplanan cut off değeri 5,4 ve AUC değeri 0,096±0,197 olup 
PLR değişkeninin istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı olduğu saptandı (p<0,001). 
Sonuç: Acil servisimizde ölüm olaylarında ilk sırayı kalp yetmezliği, ikinci sırada, Akut MI ve üçüncü sırada 
trafik kazaları yer almaktadır. LMO, RDW, TLO inflamasyonu yansıtabilir. Kalp ve solunum masajı sonrası 
vefat eden hasta grubunun takibinde kullanılabilir. Bununla birlikte, daha ileri ve kapsamlı çalışmalar mevcut 
bulguları desteklemek için gereklidir. 
Anahtar Kelimeler: Acil Servis, Kardiyopulmoner, Resusitasyon, Exitus, Kan İndesitleri. 
 
ABSTRACT 
Objective: This study aims to retrospectively investigate the changes in hematological parameters and the 
relationship of changes with causes of death in cases who died after cardiopulmonary resuscitation in the 
emergency department. 
Material and Method: This study was planned retrospectively. Of the 300 screened patients who underwent 
cardiopulmonary resuscitation in our Emergency Department between January 1st, 2018 and December, 31st, 
2020 were screened, and 142 deceased patients were included in the research. Demographic, clinical, and 
laboratory parameters of the patients were recorded. Within the same time frame, 150 Healthy individuals 
were identified as the control group. Both groups were compared in terms of clinical laboratory and 
demographic characteristics. Group comparisons were performed using the Mann-Whitney U or the Student t 
tests. ROC analysis was performed to reveal whether the parameters deemed significant prevented mortality. 
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Results: During the period of the research, there was a total of 142 deaths, whose blood values were studied. 
Of the study group, 59.7% was male, 40.3% was female, and 59.7% of the control group was male, and 40.3% 
was female. The most common causes of death were cardiac diseases by 50% (n:71), trauma by 21.8% (n:31), 
and respiratory diseases by 10.6% (n:15). In comparison, white cell, lymphocyte, neutrophil, lymphocyte-to-
monocyte ratio (LMR), and red cell distribution width (RDW) was significantly higher in the deceased group 
(p<0.05), whereas platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), and platelet values were significantly lower (P>0.05). 
The cutoff value calculated according to the PLT variable of the study group and control groups was 3.3, the 
AUC value was 0.153±0.261, and the PLT variable was found to have a high level of statistical significance 
(p<0.001). The cutoff value calculated according to the LMR variable was 5.4 and the AUC value was 
0.645±0.770, and the LMR variable was found to have a high level of statistical significance (p<0.001). The 
cutoff value calculated according to the RDW variable was 5.4 and the AUC value was 0.608±0.732, and the 
RDW variable was found to be statistically significant at a high level (p<0.001). The cutoff value calculated 
according to the PLR variable was 5.4 and the AUC value was 0.096±0.197, and the PLR variable was found 
to have a high level of statistical significance (p<0.001). 
Conclusion: In our emergency department, heart failure ranks first in death incidents, followed by acute MI 
in second place, and traffic accidents rank third. LMO, RDW, TLO may reflect inflammation. Thus, these 
values can be used to monitor the patient group, deceased after cardiopulmonary resuscitation. However, 
further and comprehensive studies are needed to support the present findings. 
Keywords: Emergency Department, Cardiopulmonary Resuscitation, Exitus, Blood Indices. 
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FERMENTED CAMEL KEFIR MILK: A COMPARATIVE STUDY WITH BEEF MILK 
 

Mahmoudi Imen 

 Hassouna Mnasser 
 
ABSTRACT 
Camel milk has gained renewed interest in recent years due to its chemical characteristics. This is why its 
valuation for human consumption represents a major asset. Our objective is to develop a Kefir from camel 
milk and to monitor its physicochemical, microbiological, biological and sensory characteristics during 
storage at 4 °C in comparison with cow's milk. 
The milks (camel and cow) were fermented with kefir grains (5%) for 24 h at a temperature set at 24 °C. Kefir 
samples were collected and then stored at 4 °C for 28 days during which weekly follow-up was performed. 
The results showed that the pH measured during fermentation every 2 h for 24 h, significantly decreases from 
7.01 ± 0.011 to 4.28 ± 0.030 for camel milk and from 6.75 ± 0.045 to 4.22 ± 0.062 for cow's milk, which 
reflected the appearance of organic acids produced by fermentation. 
During storage at + 4 °C, we noted from the monitoring of physicochemical parameters that the dornic acidity 
increased significantly for bovine and camel kefir. On the other hand, microbiological analysis showed that 
camel milk always contains the lowest average germ number. 
Evaluation of the antioxidant and antibacterial activities of kefirs showed a significant improvement (P<0.05) 
during storage. Sensory analysis reveals that fermentation improved sensory characteristics after 24 h of 
fermentation. 
Keywords: Camel milk, Kefir, Physico-chemical parameters, antioxidant and antibacterial activities, Sensory 
analysis 
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EVALUATION OF THE DETERMINANTS OF HOOKAH USE BASED ON THE PROTECTION 
MOTIVATION THEORY DURING THE PREVALENCE OF COVID-19 

 
Saeed Bashirian 

Majid Barati 

Manoochehr Karami 
Behrooz Hamzeh 

Elahe Ezati 
                                           
ABSTRACT 
Introduction: In recent decades, hookah use has been considered a common method of smoking. Since 
hookah use is one of the factors exacerbating COVID-19 disease, the present study aimed to identify the 
determinants of hookah use based on the protection motivation theory (PMT) during the  of COVID-19. 
Materials & Methods: This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted on 560 people 
aged 13 years living in Hamadan. Data were collected electronically using a researcher-made questionnaire 
consisting of three parts. The first, second, and third parts included demographic information, questions about 
hookah use, and information about the constructs of PMT, respectively. Data were analyzed using SPSS22 
software. 
Findings: The mean age of the participants was 28.8 ± 9.6 years. In the regression analysis of perceived 
reward structures (β = .378), perception sensitivity (β = 0.208), self-efficacy (β = .0166) were respectively the 
important predictors for the intention of hookah use behavior. Overall, the constructs of the PMT explain 71% 
of the variance of the changes in the behavioral intention construct in the participants. No significant 
relationship was observed between self-efficacy constructs (r = 0.039) and perceived cost. Before the  of 
COVID-19, 41.8% of participants reported a history of hookah use, which dropped to 35% during the COVID-
19 pandemic. 
Conclusion: A greater correlation between the constructs of the PMT concerning protective behaviors against 
COVID-19 emphasizes designing educational programs based on this theory and the role of media to increase 
people's knowledge in preventive behaviors. 
Keyword:  COVID-19, protection motivation theory, Hookah Smoking. 
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CARDIOVASCULAR DISEASES AND ORAL HEALTH 
 

Anna Nenova – Nogalcheva 
Desislava Konstantinova 

 
ABSTRACT 
Abstract: The link between deteriorating oral health and systemic diseases has been increasingly recognized 
in the last two decades. A large number of epidemiological studies have now linked poor oral health to 
cardiovascular disease. 
Aim: The authors have tried to study the available literature in an attempt to establish whether there is a link 
between oral health disorders and cardiovascular disease. 
Material and methodology: The selection of the database was carried out by a step-by-step search in 
electronic databases: Pub-Med (htpp: //www.pubmed.com), Science-Direkt (http://www.sciencedirect.com/), 
Scopus (http://www.scopus.com/) in English by keywords: cardiovascular disease, periodontitis, oral health. 
Results: It has been found that there is an evidence of a link between oral and general health as well as the 
occurrence of a number of systemic diseases in the oral cavity. The oral cavity is a potential source of infection 
and inflammation that could affect the general condition of individuals. Dental diseases are a source of active 
infections and affect the underlying disease in patients with immunosuppression such as cardiovascular 
disease, kidney damage, acute rheumatic diseases, diabetes and others. In the scientific literature, there are 
studies establishing the correlation between more common oral pathology and the presence of a cardiovascular 
disease in the same patients. A number of studies indicate the role of the chronic infection in the development 
of atherosclerosis. Another study has ascertained that patients with various atherosclerotic diseases have a 
worse dental status compared to healthy controls of the same age, gender, and social class. Many chronic 
infections, including dental, activate the coagulation system and increase serum fibrinogen levels. 
Conclusion: A number of biologically plausible mechanisms have been proposed to explain the relationship 
and there is a lot of evidence to support them, although at this stage, insufficient to establish a causal 
relationship. The review updates the current understanding of the impact of oral health on systemic diseases. 
Keywords: cardiovascular diseases, oral health, periodontitis, atherosclerosis 
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PİLONİDAL SİNÜSÜN CERRAHİ TEDAVİSİNDE LİMBERG FLEP İLE DUFUORMENTAL 
FLEP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF LIMBERG FLAP AND DUFUORMENTAL FLAP METHODS IN THE 
SURGICAL TREATMENT OF PILONIDAL SINUS 

 
Deniz ÖZBİLİCİ 

ORCID: 0000-0003-1108-8311 
 
ABSTRACT 
Amaç: Pilonidal sinüs sakrokoksigeal bölgenin sık karşılaşılan kronik bir hastalığıdır. Birçok cerrahi tedavi 
yöntemi tanımlanmış olmasına rağmen, yüksek tekrarlama oranları nedeniyle uygun tedavi yöntemi yoktur. 
Bu çalışmanın amacı, Limberg ve Dufourmentel rhomboid flep yöntemlerini karşılaştırmaktır. 
Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma, Siirt Eğitim Araştırma Hastanesinde polikliniğimize başvuran ve kronik 
pilonidal sinüs hastalığı tanısı konulan hastalar üzerinde yapılmış klinik bir çalışmadır. Olgular iki gruba 
ayrıldı. Birinci gruptaki olgulara tedavide Romboid sinüs eksizyonu ve Limberg flep yöntemi uygulandı (Grup 
A, N=20). İkinci gruptaki olgulara tedavide Romboid sinüs eksizyonu dufuormental flep yöntemi uygulandı 
(Grup B, N=20). Nüks olgular, enfekte haldeki olgular ve komplike pilonidal sinüs olguları çalışma dışında 
bırakıldı. Gruplar ameliyat sonrası erken ve geç dönem komplikasyonları açısından karşılaştırıldı.                                                                                                                      
Bulgular: Enfeksiyon ve hematom Dufourmentel flep grubunda Limberg flep grubuna göre anlamlı olarak az 
görülürken seroma ve yara ayrışması açısından gruplar arasında fark saptanmadı. 
Hissizlik, ağrı, kaşıntı ve kozmetik kaygı açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. 
Dufourmentel flep grubunda bir, Limberg flep grubunda iseiki olguda nüks saptandı. Nüks gelişimi açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. 
Sonuç: Pilonidal sinüsün tedavisinde çok farklı cerrahi ve cerrahi dışı yöntemler vardır. Hiçbir tedavi metodu 
nüksü kesin olarak engelleyememektedir. Literatürlerdede en düşük nüks oranları primer eksizyon ve 
Romboid flep tekniği yöntemindedir. Dufourmentel flep yöntemi hastanede yatış süresi, geç komplikasyonlar 
ve nüks oranında bir değişiklik oluşturmaksızın düşük enfeksiyon ve hematom oranıyla pilonidal sinüs 
tedavisinde Limberg flep yöntemine bir alternatif olarak kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: cerrahi, sinüs, limberg 
 
ABSTRACT                                        
Aim: Pilonidal sinus is a common chronic disease of the sacrococcygeal region. Although many surgical 
treatment methods have been described, there is no suitable treatment method due to high recurrence rates. 
The aim of this study is to compare the Limberg and Dufourmentel rhomboid flap methods. 
Patients and Methods: This is a clinical study conducted on patients who applied to our outpatient clinic in 
Siirt Training and Research Hospital and were diagnosed with chronic pilonidal sinus disease. The cases were 
divided into two groups. Rhomboid sinus excision and Limberg flap method were applied to the patients in 
the first group (Group A N=20). Rhomboid sinus excision dufuormental flap method was applied to the 
patients in the second group (Group B, N=20). Recurrent cases, infected cases and complicated pilonidal sinus 
cases were excluded from the study. The groups were compared in terms of early and late postoperative 
complications. 
Results: Infection and hematoma were significantly less common in the Dufourmentel flap group than in the 
Limberg flap group (p<0.05), no difference was found between the groups in terms of seroma and wound 
dehiscence. 
There was no significant difference between the groups in terms of numbness, pain, itching and cosmetic 
anxiety. 
Recurrence was detected in one case in the Dufourmentel flap group and in two cases in the Limberg flap 
group. There was no statistically significant difference in terms of recurrence development. 
Conclusion: There are many different surgical and non-surgical methods for the treatment of pilonidal sinus. 
No treatment method can definitively prevent recurrence. The lowest recurrence rates in the literature are in 
primary excision and Rhomboid flap technique. The Dufourmentel flap method can be used as an alternative 
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to the Limberg flap method in the treatment of pilonidal sinus with a low infection and hematoma rate without 
causing any change in the length of hospital stay, late complications, and recurrence rate. 
Keywords: surgery, sinus, limberg 
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PATIENT PERCEPTION OF PENILE CURVATURE AND PEYRONIE’S DISEASE 
 

Bryce A Baird, 
Ethan J Wajswol 

Gregory A Broderick 
 
Abstract 
Summary: This study utilized questionnaires and history and physical to evaluate the physical and 
psychological ramifications of Peyronie’s disease in a cohort of patients. Sexual impacts as well as self-
perception of disease were evaluated and discussed.  
Introduction: Peyronie’s disease (PyD) can present with both physical and psychological ramifications on 
patient well-being, which often prompts consultation for therapeutic intervention. The purpose of our study is 
to examine patient perception of their disease.  
Research and Findings: A cohort of eleven patients were provided questionnaires during their initial workup 
for PyD. The focused questionnaire examined patient-reported disease severity, erectile dysfunction, and the 
impact on the patient’s life. Additional factors reviewed included physician-reported disease severity and 
curvature.  
The eleven patients questioned were sexually active men with a mean Sexual Health Inventory for Men 
(SHIM) score of 16 (range 5-25). Seven patients reported a curvature between 30-60 degrees associated with 
their PyD and four patients reported between 60-90 degrees of curvature. Five patients endorsed the presence 
of an hourglass defect and nine patients reported penile shortening. On a scale of 1-10, the mean negative 
impact of PyD on the patient’s sex life was 7.9. Eight patients reported that PyD significantly decreased their 
interest in sex, frequency of sex, and sexual satisfaction. Seven patients reported that their PyD affected their 
self-esteem. Color Doppler Duplex Ultrasound (CDDU) identified concomitant arterial insufficiency or 
cavernous venous occlusive disease in 8 patients. Despite this observation, six of the patients reported getting 
erections hard enough for penetration “most times” or “almost always.” Seven patients reported that vaginal 
intercourse was difficult secondary to PyD and nine patients reported having vaginal intercourse less often 
secondary to PyD. All patients reported trying some form of therapy for PyD.  
Conclusion: Peyronie’s disease can significantly affect a patient’s sex life and self-perception. It is important 
to inquire about these experiences during the initial evaluation of PyD to better understand patient motivation 
toward treatment.  
Keywords: Peyronie’s Disease, erectile dysfunction, quality of life 
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IMPORTANCE OF HEALTH AND CLEANLINESS IN QUR’ANIC PERSPECTIVE 
 

Rehana Kanwal 
 
ABSTRACT 
Human being as a masterpiece of God's imagination is highly valued.  The creator of mankind ensures 
physical,  mental and  spiritual  health  before  assigning  the  role  of vicegerent  to  human  being. In  this  
way  the  role  of  man  is  highlighted  through focusing  on  promoting  physical  health  which  is  naturally  
dependent  on cleanliness. The work is based on Quranic  framework  for  human  health. Social implications 
of  cleanliness  are  as  promising  as  cleanliness  for  worship.  The work is  concluded  through  Quranic  
injunction  that  purity  leads  us  to  avoid  diseases both from body  and soul. Health  is  a  common  theme  
in  most  cultures. The  most  common  percept  of  health is the  "absence  of  disease."  During  past  few  
decades,  there  has  been  a reawakening  that  health  is  a  fundamental  human  right  and  a  worldwide  
social goal;  that  it  is  essential  to  the  satisfaction  of  basic  human  needs  and  to  an improved quality  of 
life; and that is to be  attained  by  all  people. The  widely  accepted  definition  of  health  is  that  given  by  
the  WHO  (1948): "Health  is  a  state  of  complete  physical,  mental  and  social  wellbeing  and  not merely  
an absence  of disease  or infirmity." 
Keywords: Health, Cleanliness, Human Right, Mental and spiritual health,  
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PALM WINE AND ITS EFFECTS ON REPRODUCTIVE POTENTIAL OF MALE WISTAR RATS 
 

OFULUE, Ofioritse Ogheneyoma 
 
ABSTRACT 
Palm wine is a traditional alcoholic beverage produce by natural fermentation of the sap of palm trees. It is 
whitish in colour with different varieties of flavours, ranging from sweet to sour and, vinegary. Medical 
research has shown that lifestyle problem such as excessive alcohol consumption, cigarette smoking and, the 
use of drugs could affect reproductive hormonal profiles. Thus the aim of this study was to study the effect of 
palm wine on reproductive parameters in adult male wistar rats. Twenty (20) adult male albino wistar rats 
weighing between 140-180 g were used for this study. The animals were randomly divided into two groups 
of ten (10) rats each (n = 10). Group A which served as control comprised of rats fed with rat chow and water 
only and, Group B in addition to rat chow and, water, were treated with 10ml/Kg of palm wine daily for 21 
days. Fresh undiluted palm wine was gotten from the sap (juice) of an oil palm tree, it was collected every 
three days interval and, was conserved in a refrigerator of about 40C after every use before being replaced 
with a fresh collection on the 4th day. The mean and standard error of mean (S.E.M.) were calculated for all 
values. Comparisons between the control and the treated groups were done. Body weight of rats was taken 
every week (7 days) interval. On Day 21 of the study, animals were sacrificed, the testes were removed along 
with the epididymides. The caudal epididymides were separated from the testes, blotted with filter papers and 
lacerated to collect the semen and, blood samples were collected via cardiac puncture for hormonal assay. In 
this study, body weight of rats in Group B were decreased in the first, second and, third week of the study 
when compared to Group A, although it was not significant (p<0.05), the weight of the testis showed no 
significant (p<0.05) change compared to the control. A significant (p<0.05) decrease in sperm progressive 
motility was observed in Group B compared to Group A, as well as significant (p<0.05) increase in the 
percentage of abnormal sperm cells, sperm non-progressive motility and, sperm count. Significant (p<0.05) 
increase in testosterone levels relative to the control was also recorded. In conclusion palm wine has effect on 
reproductive parameters in adult male wistar rats hence, vital in endocrinology and reproductive physiology 
practices.  
Keywords; Palm wine, Male Reproduction, Sperm counts, Sperm Motility, Testis and Testosterone. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE COVİD-19 KORKUSU İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 
İNCELENMESİ-PİLOT BİR ÇALIŞMA 

EXAMINING THE FACTORS ASSOCIATED WITH FEAR OF COVID-19 IN UNIVERSITY 
STUDENTS-A PILOT STUDY 

Fatma Nur ALTIN 
ORCID: 0000-0002-9782-3964 

Emine ASLAN TELCİ 
ORCID: 0000-0003-2749-295X 

Mücahit ÖZTOP 
ORCID: 0000-0002-9369-3381 

ÖZET 
Giriş: COVİD-19 pandemisi kısa süre içinde dünyayı etkisi altına almış ve tüm toplumlarda olduğu gibi 
ülkemizde de birtakım tedbirleri ve düzen değişikliğini beraberinde getirmiştir.  Bu süreçte hem hastalığın 
mortalite oranı hem de yaşanan yeni ve ani bir düzen değişikliği kişiler üzerinde psikolojik ve fiziksel 
olumsuz etkilere neden olmuş, yoğun korku hissi açığa çıkarmıştır. Amaç: Çalışmamızda COVİD-19 
korkusu ile ilişkili faktörler incelenmek amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya Pamukkale Üniversitesi 
fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünde eğitim gören 50 gönüllü öğrenci (%18’i erkek, %82’si kadın) dahil 
edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen tüm öğrencilerin sosyo-demografik verileri, aşı ve COVİD-19 bilgileri 
kaydedilmiş, katılımcılara COVID-19 Korkusu Ölçeği, Hastalığa Karşı Algılanan Savunmasızlık Ölçeği, 
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ), Nottingham Sağlık Profili (NHP) anketleri uygulanmıştır. 
Bulgular: Öğrencilerin COVID-19 Korkusu Ölçeği skoru ile beden kitle indeksleri (BKİ) arasında negatif 
yönde anlamlı ilişki bulunurken (p<0.05) COVID-19 Korkusu Ölçeği skoru ile Hastalığa Karşı Algılanan 
Savunmasızlık Ölçeği- Mikroptan kaçınma alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(p<0,05). Sonuç: Çalışmamızın sonuçları üniversite öğrencilerinde COVİD-19 korkusunun BKİ ve 
mikroptan kaçınma davranışları ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Öğrencilerde virüsün bulaşma olasılığının 
yüksek olduğu durumlara karşı hassasiyet arttıkça, COVİD-19 korkusunun arttığı görülmüştür. Ayrıca BKİ 
yükseldikçe COVİD-19 korkusunun azaldığı görüşmüştür. 
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Korku, Savunmasızlık 

ABSTRACT 
Introduction: The COVID-19 pandemic has taken the world under its influence in a short time and has 
brought some precautionary and order changes in our country as well as in all societies. In this process, both 
the mortality rate of the disease and a new and sudden change in order caused psychological and physical 
negative effects on people, and this situation revealed a feeling of intense fear. Objective: In our study, it 
was aimed to examine the factors associated with the fear of COVID-19. Method: 50 volunteer students 
(18% male, 82% female) studying at Pamukkale University physiotherapy and rehabilitation department 
were included in the study. The sociodemographic data, vaccine and COVID-19 information of all students 
included in the study were recorded, and the COVID-19 Fear Scale, Perceived Vulnerability to Disease 
Scale, International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Nottingham Health Profile (NHP) 
questionnaires were applied to the participants. Results: While there was a negative significant correlation 
between the COVID-19 Fear Scale score and the body mass index (BMI) of the students (p<0.05), a positive 
significant relationship was found between the COVID-19 Fear Scale score and the Perceived Vulnerability 
to Disease Scale- Germ Avoidance sub-dimension (p<0.05). Conclusion: The results of our study showed 
that fear of COVID-19 is associated with BMI and germ avoidance behaviors in university students. It was 
observed that the fear of COVID-19 increased as the sensitivity of the students to the situations where the 
possibility of transmission of the virus increased. In addition, the higher the BMI, the lower the fear of 
COVID-19 was observed. 
Keywords: COVID-19, Fear, Vulnerability 

GİRİŞ 
İnsanlık tarihi sayısız salgına tanık olmuş ve bu salgınlar milyonlarca insanın hayatını tehdit etmiştir 
(Arpacioglu et al., 2021). Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan şehrinde nüksettiği bilinen, kısıtlı bir 
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zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanlığı hala tehdit eden son salgın ise COVID-19 (Coronavirus 
Disease-2019) olmuştur (Bao et al., 2020). Tüm dünyaya hızla yayılan bu pandemi, ülkemize de kısa sürede 
sıçramış ve yüksek vaka sayılarına ulaşmıştır. Bu doğrultuda yerel yönetimler çeşitli tedbiler almak zorunda 
kalmıştır. Alınan kısıtlayıcı tedbirler günlük hayatı olumsuz etkilemiş ve kısıtlamalara maruz kalan kişilerde 
belirsizlik ve psikolojik problemlere neden olmuştur. Bu süreçte çoğu kurum ve kuruluş çalışmalarını 
durdurma, esnek çalışma ya da uzaktan çalışma kararları almıştır. Yüz yüze örgün eğitime ara verilmesi ve 
online eğitim uygulamasına geçilmesi ile de pandeminin önlenmesi amaçlanmıştır (DUMAN, 2020). 
Pandemi sürecinde meydana gelen bu değişiklikler ve hastalığın mortalite oranı gibi faktörler halkın 
psikolojisi üzerine olumsuz etkiler oluşturmuştur ve bu konuda çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmaların sonucunda salgının, stres, depresyon, kaygı ve somatizasyon gibi çeşitli psikososyal sorunları 
tetiklediği ve kişilerin psikolojik durumlarını değişen düzeylerde etkilediği ifade edilmiştir (Q. Chen et al., 
2020). Özellikle, bulaş riski, salgının ne zaman sona ereceğinin ve gidişatının net olmaması, sosyal mesafe, 
izolasyon, yakın çevresinden birilerini kaybetme gibi durumların insanlarda olumsuz psikolojik ve sosyal 
etkiye sebep olduğu öne sürülmektedir. Tüm bu durumlar COVID-19 korkusuna yol açmaktadır (Lum & 
Tambyah, 2020). Bu dönemde ortaya çıkan kaygı, korku ve belirsizlik kişiyi hastalığa karşı savunmasız 
hissettirmektedir (Labrague & de los Santos, 2021). Bu doğrultuda yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan korkunun kişilere çaresizlik ve ölüm korkusu gibi duyguları 
hatırlattığı, ayrıca belirsizliğe tahammülsüzlük, anksiyete, stress ve depresyon gibi olumsuz duygulanımlara 
yol açtığı ve COVID-19 korkusu ile aralarında pozitif ilişki bulunduğu tespit edilmiştir (ARTAN et al., 
2021; Bakioğlu et al., 2020).  
COVID-19 pandemisi tüm dünyayı farklı yönlerde olumsuz olarak etkilemiştir. Bu nedenle çok farklı 
disiplinlerden de bu alanda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu süreçten etkilenen bir diğer grup ise 
eğitim hayatları büyük ölçüde değişen öğrencilerdir. Öğrencilerin yaşadığı problemleri inceleyen çalışmalar, 
psikolojik ve fiziksel olarak ciddi problemlerle karşılaştıklarını belirlemiştir. Üniversite öğrencilerinin 
COVID-19 pandemisinden olumsuz etkilenmelerinin bir sebebi de ölüme kadar giden hastalığa bağlı 
korkudur (ARTAN et al., 2021; Kara, 2021; Öz Ceviz et al., 2020). Çalışmamızda COVID-19 korkusu ile 
ilişkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
METOD 
1. Araştırmanın evrenini, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda eğitim 
gören öğrenciler oluşturmultur. Çalışmaya, çalışma kriterlerine uygun ve gönüllü öğrenciler dahil edilmiştir. 
Çalışmanın yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığından gerekli izin alınmıştır. 
2.Çalışmaya dahil edilen tüm öğrenciler çalışmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü onam 
formaları alınmıştır. Daha sonra sosyodemografik verileri, aşı ve COVID-19 bilgileri kaydedilecek 
katılımcılara COVID-19 Korkusu Ölçeği, Hastalığa Karşı Algılanan Savunmasızlık Ölçeği, Uluslararası 
Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ), Nottingham Sağlık Profili (NHP) anketleri uygulanmıştır. 
COVID-19 Korkusu Ölçeği: COVID-19 Korkusu Ölçeği, Ahorsu ve ark. tarafından geliştirlmiştir (Ahorsu 
et al., 2020). Artan ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır.  Toplam 7 maddeden oluşan ölçekte 
her bir madde 5’li likert tipinde tasarlanmış olup; “1-Kesinlikle Katılmıyorum” ile “5-Kesinlikle 
Katılıyorum” arasında puanlanır. Ölçekte puanların artması kişilerin COVID-19 ile ilgili korku düzeyinin 
arttığını göstermektedir (ARTAN et al., 2021).  
Hastalığa Karşı Algılanan Savunmasızlık Ölçeği (HKASÖ): Duncan ve ark. tarafından 2009 yılında, 
bireylerin hastalıklar karşısında hissettiği savunmasızlık ve hassasiyeti ölçmek için geliştirilmiştir, toplam 14 
maddeden oluşmaktadır. Ölçek iki alt boyuttan oluşmaktadır; Kaçınma ve Algılanan Bulaşıcılık. Kaçınma 
alt boyutu bulaş riskinin fazla olduğu durumlara tepkilerini sorgulayan (“Gerçekten insanlar ağızlarını 
kapatmadan hapşırdığında beni rahatsız ediyor.”) 8 maddeden; Algılanan Bulaşıcılık alt boyutu ise hastalığa 
yatkınlığı ölçen (“Benim bulaşıcı bir hastalığa yakalanma olasılığım çevremdeki insanlardan daha fazladır.”) 
7 sorudan oluşmaktadır. 7’li likert tipte geliştirilen ölçekte “1-Kesinlikle Katılmıyorum” ve “7-Kesinlikle 
Katılıyorum” arasında puanlama yapılmaktadır (Duncan et al., 2009). 
Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ): 7 sorudan oluşan bu ölçek fiziksel aktiviteyi 4 farklı 
aktivite kategorisinde değerlendirmektedir. Sorular son 7 günde yapılan ve en az 10 dakika süren fiziksel 
aktiviteler düşünülerek cevaplanır. Fiziksel aktivite bilgileri; Ağır, Orta yoğunlukta fiziksel aktiviteler ve 
Yürüyüş şeklinde 3 kategoride ve son 7 günde kaç gün ve kaç dakika gerçekleştirildiği bilgileri alınarak 
kaydedilir. Son olarak ise günlük olarak sedanter (oturarak, yatarak vs) olarak geçen zaman 
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belirlenmektedir. Fiziksel aktivite düzeyi hesaplanırken MET hesaplaması yapılmaktadır (Saglam et al., 
2010). 
Nottingham Sağlık Profili (NHP): Genel sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini ölçmek için kullanılmıştır. NHP, 
kişinin algıladığı sağlık sorunlarını ve bu sorunların günlük yaşam aktivitelerini etkileme miktarını 
değerlendiren bir genel yaşam kalitesi ölçeğidir. Anket, 38 sorudan oluşmaktadır ve genel sağlık durumu ile 
ilişkili altı boyutu değerlendirir: Enerji, ağrı, emosyonel reaksiyonlar, uyku, sosyal izolasyon ve fiziksel 
aktivite. Her alt boyut 0-100 arasında puanlanır. 0 en iyi sağlık durumunu, 100 en kötü sağlık durumunu 
gösterir. Çalışma kapsamında NHP’nin alt skorları ve toplam NHP puanı değerlendirilmiştir. Toplam NHP 
puanı alt skorların toplamından elde edilmiştir (Kücükdeveci et al., 2000). 
Analiz 
Veriler SPSS paket programıyla analiz edilecektir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve 
kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak verilecektir. Covid 19 korkusu ile ilişkili faktörlerin belirlenmesi 
için korelasyon analizleri yapılacaktır.  
 
SONUÇ 
Çalışmamıza gönüllü olarak 50 öğrenci katılmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların yaş 
ortalaması 21,32±2,08 yıl olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların %82’si kadın ve %14’ü Covid-19 
geçirmiştir (Tablo 1). 
Gerçekleştirilen korelasyon analizi sonucunda COVID-19 Korkusu Ölçeği skoru ile HKASÖ Mikroptan 
Kaçınma alt puanı arasında pozitif, vücut kitle indeksi arasında negatif korelasyon tespit edilmiştir (Tablo 
2). 

 
Tablo 1. Demografik bilgiler 
Değişkenler Ort ± SS 

(n=50) 
Yaş (yıl) 21,32±2,08 

BKİ (kg/m2) 21,93±3,77 

Aşı dozu (adet) 1,98±0,31 

Covid-19 Korkusu Ölçeği 16,26±5,03 

HKASÖ Toplam 71,14±11,5 

HKASÖ Algılanan Bulaşıcılık 28,34±7,0 

HKASÖ Mikroptan Kaçınma 42,34±8,02 

IPAQ Toplam 2665,4±1856,88 

Nottingham Toplam 112,92±99,43 

 N (%) 

Cinsiyet 
Erkek 
Kadın 

 
9 (18) 
41 (82) 

Covid-19 Geçirme 
Evet 

Hayır 

 
7 (14) 
43 (86) 

HKASÖ:Hastalığa Karşı Algılanan Savunmasızlık Ölçeği 
IPAQ:Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği 
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Tablo 2. COVİD-19 Korkusu ile ilişkili faktörler 

Değişkenler HKASÖ 
Toplam 

HKASÖ 
Algılanan 
Bulaşıcılık 

HKASÖ 
Mikroptan 
Kaçınma 

IPAQ 
Toplam BKİ Nottingham 

Toplam 

Covid-19 
Korkusu 
Ölçeği 

0,233 -0,32 0,359* -0,122 -0,295* 0,043 

HKASÖ:Hastalığa Karşı Algılanan Savunmasızlık Ölçeği,  
IPAQ:Uluslararası Fiziksel Aktivite Ölçeği, *Spearman Korelasyon Analizi p<0,05 

 
TARTIŞMA 
Çalışmamız COVID-19 korkusu ile Hastalığa Karşı Algılanan Savunmasızlık Ölçeği-Mikroptan Kaçınma alt 
başlığı ve beden kitle indeksi arasında ilişki bulmuştur. 
Chen ve ark. gerçekleştirdikleri çalışmada aşırı kilolu bireylerde COVID-19 korkusunun daha yüksek 
olduğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun aşırı kilolu bireylerin fazla kilonun sağlık üzerine olumsuz 
etkilerini bildikleri ve bu sebeple COVID-19’a yakalanma durumunda daha fazla problem 
yaşayabileceklerini düşünmelerinin bir sonucu olduğunu iddia etmişlerdir (C. Y. Chen et al., 2021). Bizim 
çalışmamızda elde edilen sonuçlar Chen ve ark. elde ettiği sonuçla çelişmektedir. Çalışmamızda düşük 
BKİ’ye sahip olan bireylerin COVID-19’a yakalanmaktan daha fazla korktuğu görülmüştür. Bu durumun 
sebebi Türk toplumunda düşük kilolu kişilerin sağlıksız olduğuna yönelik genel inanış olabilir. 
COVID-19 Korku Ölçeğinin geliştiricisi olan Ahorsu ve ark. gerçekleştirdikleri validasyon çalışmasında 
COVID-19 korkusu ile Mikroptan Kaçınma ve Algılanan Bulaşıcılık arasında pozitif korelasyon tespit 
etmişlerdir(Ahorsu et al., 2020). Ancak çalışmamızda elde edilen sonuçlar sadece Mikroptan Kaçınma alt 
skoru ile COVID-19 korkusu arasında pozitif anlamlı ilişki göstermektedir. Patojene maruz kalma 
konusunda korku yaşayan bireylerin COVID-19 gibi bulaşıcı viral bir hastalıktan korkmaları beklenen bir 
sonuçtur. Çalışmamıza dahil edilen popülasyonun genç ve sağlıklı olmaları sebebi ile kendilerinin 
bulaşıcılık konusunda daha az risk altında görmeleri olasıdır. Sonuçlarda Algılanan Bulaşıcılık skorunun 
düşük olması bu durumu doğrulamaktadır. Çalışmamızda COVID-19 korkusu ile Algılanan Bulaşıcılık 
arasında ilişkisi olmaması, kendilerini genç ve sağlıklı gören popülasyonun bulaşıcılıktan korkmaması ve ek 
olarak çalışmanın yapıldığı aylarda COVID-19 salgınının halk tarafından daha normal karşılanmaya 
başlanması ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Bu araştırmada, farklı saha zeminlerinin profesyonel erkek futbolcuların çeviklik performanslarına olan 
etkisini incelemek amaçlandı. Belirlenen amaç doğrultusunda; araştırma, nicel araştırma türünde, nedensel 
karşılaştırma modeline uygun olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki erkek profesyonel 
futbolcular oluştururken; örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen, yaşları 18 ile 34 
arasında değişen, Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi’nden, 30 profesyonel erkek futbolcu oluşturdu. Farklı 
saha zemini olarak; çim, sentetik çim ve parke tercih edildi. Profesyonel erkek futbolcuların çeviklik 
performansı Çeviklik T-Testi ile belirlendi. Ölçümler birer gün ara ile günün aynı saatinde gerçekleştirildi. 
Verilerin çözümlenmesi Windows için SPSS 22.0 istatistik paket programında yapıldı. Ölçüm sonuçlarının 
aritmetik ortalaması, standart sapmaları, en düşük ve en yüksek değerleri tespit edildi. Verilerin normallik 
dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile tespit edildi. Gruplar arası farklılıklar; araştırmanın 
tasarımına uygun olarak Tek Yönlü Varyans Analizi ve LSD çoklu karşılaştırma testleri kullanılarak 
belirlendi. Araştırmada, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Etki büyüklüğü değeri 
olarak Eta Kare(η2) etki büyüklüğü kat sayısı hesaplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin sonuçlarına 
göre; profesyonel erkek futbolcuların farklı saha zeminlerindeki çeviklik performansı değerlerinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlendi(p<0.05) ve tüm bu sonuçların η2 etki büyüklüğü kat sayısı 
zayıf düzeyde hesaplandı. Belirlenen bu farklılıklarda, profesyonel erkek futbolcuların çim saha zeminindeki 
çeviklik performanslarının sentetik çim ve parke zeminlerdeki çeviklik performanslarından, sentetik çim 
zemindeki çeviklik performanslarının da parke zemindeki çeviklik performanslarından daha yüksek 
değerlere sahip oldukları bulundu(p<0.05). Sonuç olarak; profesyonel erkek futbolcuların çim zeminde, 
sentetik çim ve parke zemine göre, sentetik çim zeminde ise parke zemine göre daha yüksek çeviklik 
performansı ortaya koyabileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Futbol, Çeviklik, Saha Zemini. 
 
ABSTRACT 
In this research, it was aimed to examine the effect of different field ground on the agility performance of 
the professional male soccer players. In line with the determined purpose; the research was carried out in the 
type of quantitative research, in accordance with the causal comparison model. While the male professional 
football players in Turkey constitute the universe of the research; The sample consisted of 30 professional 
male soccer players, aged between 18 and 34, from the 2nd League of the Turkish Football Federation, who 
wanted to voluntarily participate in the research. The agility performance of professional male soccer 
players was determined with the Agility T-Test. Measurements were made at the same time of the day, with 
a one-day interval. Data analysis was done in SPSS 22.0 statistical package program for Windows. The 
arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum values of the measurement results were 
determined. Differences between groups; was determined by using One Way Analysis of Variance and LSD 
multiple comparison tests in accordance with the design of the study. In the study, the statistical significance 
level was accepted as p<0.05. Eta Square(η2) effect size coefficient was calculated as the effect size value. 
According to the results of the data obtained from the research; a statistically significant difference was 
determined in the agility performance values of professional male soccer players on different field 
grounds(p<0.05), and the η2 effect size coefficient of all these results was calculated at a weak level. In these 
determined differences, it was found that the agility performances of the professional male soccer players on 
the turf ground were higher than the agility performances on the synthetic turf  ground and parquet ground, 
and the agility performance on the synthetic turf ground was higher than the agility performance on the 
parquet ground(p<0.05). As a result; it can be said that professional male soccer players can show higher 
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agility performance on turf ground than synthetic turf ground and parquet ground, and higher agility 
performance on synthetic turf ground than parquet ground. 
Keywords: Soccer, Agility, Different Field Grounds. 
 
GİRİŞ 
Doğrusal yönde yapılan çeşitli hareketlerin hızlı bir biçimde yer değiştirilebilmesi olarak tanımlanan 
çeviklik; fiziksel ve fizyolojik performans testleri kapsamında ölçülen ortak değişkenlerden biridir. Sürat ve 
hız ölçümleri ile ilişkili olan ve kolay gerçekleştirilebilen testlerdendir. Ölçümler sırasında zaman faktörü 
kronometre ya da fotosel gibi farklı elektronik ve dijital ölçüm ekipmanları ile belirlenebilmektedir(1,2). 
Farklı spor dallarında(futbol, hentbol, voleybol, güreş, judo, badminton, yüzme vb.) biyomotor temel yetiler 
olan kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklikle birlikte bütünleşik sportif performans yetileri 
olan çabukluk ve çevikliğin öneminin en üst düzeyde olduğu bilinmektedir(1). Fakat şaşırtıcı olarak bu 
temel biyomotor özelliklerin çabukluk ve çeviklik gibi birleşik ve bütünleşik özelliklerin etik açısından 
farklı spor dallarındaki sporcularla karşılaştırma yapmaya yönelik verilerin sayısı oldukça azdır. 
Antrenörler, beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve spor bilimciler araştırma sonuçlarını kendi meslektaşları 
ile paylaşma konusunda farklı sebeplerden dolayı oldukça isteksiz davranışlar sergilemektedirler(2,3). 
Bunların bir sonucu olarak da; sporcuların fiziksel ve fizyolojik performans ölçümlerini gerçekleştiren 
antrenörler, beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve spor bilimciler için değerlendirmede bulunmak kolay 
olmamaktadır. Tüm bunlara ek olarak da; sporcuların bilimsel değerlendirmelerini yapmak da spor dalları 
açısından farklılık gösterebilmektedir(4). Burada anlatılan bu olaylar zincirinde bir takım antrenörler 
problemleri bertaraf edebilmek ve çözebilmek için, onlardan önce kullanılmış olan çeşitli testlerden elde 
edilmiş olan normatif verileri kullanarak;  kendi dallarındaki gerçekleştirdikleri antrenmanları  ve yöntemleri 
düzenleyerek daha spesifik bir biçime dönüştürmektedirler(5). 
Bir futbol müsabakası sırasında, futbolcular ve kaleciler sprint veya çabuk yön değiştirme gibi çok çabuk ve 
yüksek şiddette güç gereksinimine ihtiyaç duyan buna benzer bir çok hareket ortaya koyar(6,7). 
Bunlara ek olarak; futbol, dikey yada yatay sıçramalar, şutlar, driplingler, paslar, dönüşler, sprintler, baskı 
altındayken top kontrol etme, farklı süratlerde koşular ve yön değiştirmeleri içerdiğinden dolayı, futbolcular 
hem aerobik enerji sistemini hem de anaerobik enerji sistemlerini sürekli değişen yoğunlukta oyun esnasında 
kullanılmaktadır(7,8). 
Antrenman ve spor yapılan alanların zeminin esneme ve sürtünme özellikleri çeşitli sakatlanmalar 
bakımından da oldukça önemlidir. Esnekliği çok üst düzeyde olan bir zemin kemiklere, eklemlere, kirişlere 
binen yükleri; sürtünme özellikleri alt düzeyde olan zemin ise eklemlere, bağlara binen tüm yükleri önemli 
bir oranda absorbe eder. Yumuşak olan bir zemin, uzun süreli ve aşırı kullanım sonucunda tendinit, stres 
kırığı gibi çeşitli sakatlıkları tetiklemesinin yanı sıra düşmeler sonucunda ortaya çıkacak ani ezilmelere karşı 
da sporcuları koruyucu bir özelliğe sahiptir. Bu konudaki bir diğer hassas durum da belirtilen zeminin 
sürtünmeye olan direncidir. Antrenman ve spor yapılan zeminlerdeki yüksek sürtünme direnci özellikle 
eklemler ve bağlarının ve diğer kas dokuların sakatlanma olasılığını yükseltir(7). 
Sporcunun ayağının yerle temas etmesinden sonra impakt bir kuvvet ortaya çıkar. İmpakt kuvvetlerin fazla 
olması ise yüklenmeler sonucunda ortaya çıkan kıkırdak dejenerasyonu, yorgunluk kırıkları ve hatta 
zamanla birlikte aşil tendonunun da kopmasına sebep olabilmektedir(7,9,10). 
Modern spor dünyasındaki müsabaka ve yarışmalarda birincilerin saliselerle tespit edildiği bir durumda, en 
küçük bir detay, ayrıntı, biyomekanik ve ergojenik yardımcılar antrenörler, sporcular ve spor bilimciler 
açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir. Sürtünmeyi en alt seviyeye indiren ekipmanlar, sporcuların 
fiziksel özelliklerine göre tasarlanan sportif malzemeler, farklı saha zemini ve şartlar için geliştirilen 
ayakkabılar ve buna benzeyen çok çeşitli teknolojik gelişmeler sportif performans açısından önemli 
parametreler haline gelmiştir. Günümüzde sporcular açık ve kapalı alanların yanı sıra, tartan pistte, toprak 
zeminde, doğal çimde, sentetik çimde, plaj kumunda ve su altı gibi farklı birçok zeminde yarışmaktadırlar. 
Spor yapılan alanlardaki bu farklılıklar sportif performansı da herhangi bir biçimde pozitif ya da negatif 
olarak etkilemektedir. İlgili alan yazına bakıldığında son zamanlarda farklı zeminlerde spor yapan 
sporcularla ilgili olarak yapılan araştırmalar sınırlılık göstermektedir(7,11,12,13).  
Tüm bu bilgiler doğrultusunda; bu araştırmada farklı saha zeminlerinin profesyonel erkek futbolcuların 
çeviklik performanslarına olan etkisini incelemek amaçlandı. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 
Farklı saha zeminlerinin profesyonel erkek futbolcuların çeviklik performanslarına olan etkisinin incelendiği 
bu araştırma nicel araştırma desenlerinden nedensel karşılaştırma araştırması modeline uygun olarak 
gerçekleştirildi(14,15). 
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki profesyonel erkek futbolcular oluştururken; örneklemini ise araştırmaya 
gönüllü olarak katılmak isteyen, yaşları 18 ile 34 arasında değişen, Türkiye Futbol Federasyonu 2. 
Ligi’nden, 30 profesyonel erkek futbolcu oluşturdu. Farklı saha zemini olarak; çim, sentetik çim ve parke 
tercih edildi. 
Araştırmaya katılan profesyonel erkek futbolculara, araştırmaya katılmadan önce araştırmanın içeriği tüm 
detayları ile anlatıldı ve bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatıldı. 
Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel veri toplama formu ve araştırma kapsamında yer alan 
fiziksel ve fizyolojik performansın ölçümü için tercih edilen testlerden oluşturuldu. Araştırma kapsamında; 
sporculara ait tanımlayıcı değişkenler dışında; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, çeviklik 
performansı ölçümleri yapıldı(16,17). 
Araştırmaya katılan tüm profesyonel futbolcuların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 1 milimetre ve 100 gram 
hassaslığa sahip olan SECA® 769 boy ölçerli dijital tartı ile tespit edildi(16,17). Boy uzunlukları, başın 
frankfort düzlemde olduğu durumda derin bir soluk vermeyi takiben başın verteksi ile ayak arasındaki 
uzunluğun ölçülmesi ile belirlenirken; vücut ağırlıkları ise standart spor kıyafetleri olan şort ve tişört ile 
birlikte ayakkabısız olarak standart tekniklere uygun olarak gerçekleştirildi(16,17). Sporcuların vücut kitle 
indeksi değerleri ise vücut ağırlığının kilogram cinsinden boyun metre cinsinden karesine 
bölünmesiyle(kg/m2) tespit edildi(16,17,18,19). 
Profesyonel erkek futbolcuların çeviklik performansı Çeviklik T-Testi ile kullanılarak belirlendi. Çeviklik T-
Testi, Şekil 1’de görüldüğü üzere; 10 metre uzunluğu, 10 metre genişliği olan bir alanda T şeklinde 
oluşturulan 4 farklı temas noktasından oluşmaktadır. Katılımcıların bu temas noktaları arasında farklı 
yönlere, farklı biçimlerde hareket etmesini gerektiren bir hareket serisini olabildiğince en kısa sürede 
tamamlaması hedeflenir. Çeviklik T-Testi’nin diğer çeviklik testlerinden farkı ise katılımcının test esnasında 
daima aynı yöne bakan bir pozisyonda olmasıdır. Test sürecinde katılımcılar yön değiştirme eylemini sağa 
ve sola kayma adımlarıyla ya da geri geri koşarak gerçekleştirirler. Belirtilen bu test 10 metre ileri, 10 metre 
sağa, 10 metre sola ve 10 metre geriye olmak üzere toplamda 40 metrelik bir mesafenin kat edilmesini 
gerektirir(20). 

 

 
Şekil 1. Çeviklik T-Testi(20) 
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Verilerin çözümlenmesi Windows için SPSS 22.0 istatistik paket programında yapıldı. Ölçüm sonuçlarının 
aritmetik ortalaması, standart sapmaları, en düşük ve en yüksek değerleri tespit edildi. Verilerin normallik 
dağılımı Shapiro-Wilk Normallik Testi ile tespit edildi. Gruplar arası farklılıklar; araştırmanın tasarımına 
uygun olarak Tek Yönlü Varyans Analizi ve LSD çoklu karşılaştırma testleri kullanılarak belirlendi. 
Araştırmada, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Etki büyüklüğü değeri olarak Eta 
Kare(η2) etki büyüklüğü kat sayısı hesaplandı(21,22). 
 
BULGULAR 
Farklı saha zeminlerinin profesyonel erkek futbolcuların çeviklik performanslarına olan etkisinin incelendiği 
bu araştırmaya ait bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de detaylı olarak verilmektedir.  
 
Tablo 1. Profesyonel Erkek Futbolculara Ait Tanımlayıcı Veriler 

n Parametre(Birimi) Minimum Maksimum X̄ ± Ss. 

34 

Yaş(yıl) 18,0 34,0 26,8± 3,1 
Boy Uzunluğu(m) 1,71 1,91 1,78± 0,2 
Vücut Ağırlığı(kg) 72,0 90,0 76,9± 4,6 
BKİ(kg/m2) 20,4 24,8 22,8± 2,1 

 
Tablo 1’de; araştırmaya katılan profesyonel erkek futbolcuların yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve 

beden kitle indeksi(BKI) değerleri detaylı olarak verilmektedir. 
 
Tablo 2. Profesyonel Erkek Futbolcuların Farklı Saha Zeminlerindeki Çeviklik Performanslarının 
Karşılaştırılması 
Zemin/Zemin No n X - Ss. F Sd. p Post-Hoc 
Çim/1 30 8,55±0,25 

7,342 2 ,002* 
1<2(p= ,000)* 
1<3(p= ,000)* 
2<3(p= ,000)* 

Sentetik Çim/2 30 8,82±0,22 
Parke/3 30 9,12±0,27 

*p<0.05 
 

Tablo 2’ye göre; profesyonel erkek futbolcuların farklı saha zeminlerindeki çeviklik performansı 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edildi(p<0.05) ve tüm bu sonuçların η2 etki 
büyüklüğü değeri ,08 olarak zayıf düzeyde bulundu. Tespit edilen bu farklılıklarda, profesyonel erkek 
futbolcuların çim saha zeminindeki çeviklik performanslarının sentetik çim ve parke zeminlerdeki çeviklik 
performanslarından, sentetik çim zemindeki çeviklik performanslarının da parke zemindeki çeviklik 
performanslarından daha yüksek değerlere sahip oldukları bulundu(p<0.05). 
 
SONUÇ 
Farklı saha zeminlerinin profesyonel erkek futbolcuların çeviklik performanslarına olan etkisinin incelendiği 
bu araştırmada, profesyonel erkek futbolcuların çim zemindeki Çeviklik T-Testi performans değerleri çim 
zemin için ortalama 8,55±0,25 saniye, sentetik çim zemin için 8,82±0,22 saniye, parke zemin ise 9,12±0,27 
saniye olarak belirlendi.  
Profesyonel erkek futbolcuların farklı saha zeminlerindeki çeviklik performansı değerlerinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptandı ve tüm bu sonuçların η2 etki büyüklüğü değeri ,08 olarak zayıf düzeyde 
bulundu. Saptanan bu farklılıklarda, profesyonel erkek futbolcuların çim saha zeminindeki çeviklik 
performanslarının sentetik çim ve parke zeminlerdeki çeviklik performanslarından, sentetik çim zemindeki 
çeviklik performanslarının da parke zemindeki çeviklik performanslarından daha yüksek değerlere sahip 
oldukları bulundu.  
Sonuç olarak; profesyonel erkek futbolcuların çim zeminde, sentetik çim ve parke zemine göre, sentetik çim 
zeminde ise parke zemine göre daha yüksek çeviklik performansı ortaya koyabileceği söylenebilir. 
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ÖZET 
Bu araştırmada, erkek hentbolcuların, basketbolcuların ve voleybolcuların bacak kuvveti, sırt kuvveti ve 
pençe kuvveti değerlerinin karşılaştırılması amaçlandı. Belirlenen amaç doğrultusunda bu araştırma, nicel 
araştırma türünde, nedensel karşılaştırma modeline uygun olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini 
Türkiye’deki erkek hentbolcular, basketbolcular ve voleybolcular oluştururken; örneklemini ise araştırmaya 
gönüllü olarak katılmak isteyen, yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 34 erkek hentbolcu, 32 erkek basketbolcu 
ve 34 erkek voleybolcu olmak üzere toplam 100 erkek sporcu oluşturdu. Erkek hentbolcuların, 
basketbolcuların ve voleybolcuların bacak ve sırt kuvvetleri Bacak-Sırt Dinamometresi ile ölçülürken; pençe 
kuvveti ise El Dinamometresi ile ölçüldü. Verilerin analizi Windows için SPSS 22.0 istatistik paket 
programında gerçekleştirildi. Ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması, standart sapmaları, en düşük ve en 
yüksek değerleri tespit edildi. Verilerin normallik dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile 
belirlenirken; gruplar arası farklılıklar; araştırmanın tasarımına uygun olarak Tek Yönlü Varyans Analizi ve 
LSD çoklu karşılaştırma testleri kullanılarak belirlendi. Araştırmada, istatistiksel anlamlılık düzeyi ise 
p<0.05 olarak kabul edildi. Etki büyüklüğü değeri olarak Eta Kare(η2) etki büyüklüğü kat sayısı hesaplandı. 
Elde edilen verilerin istatistiki analiz sonuçlarına göre; araştırmaya katılan erkek hentbolcuların, 
basketbolcuların ve voleybolcuların bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe kuvveti değerlerinde anlamlı bir 
farklılık belirlendi(p<0.05). Belirlenen bu farklılıklarda; bacak kuvveti değerlerinde erkek basketbolcuların 
hentbolculardan ve voleybolculardan, sırt kuvveti değerlerinde erkek voleybolcuların hentbolculardan ve 
basketbolculardan, pençe kuvveti değerlerinde erkek hentbolcuların basketbolcu ve voleybolculardan daha 
yüksek değerlere sahip oldukları saptandı(p<0.05). Belirlenen tüm bu farklıların η2 etki büyüklüğü 
katsayıları ise orta düzeyde bulundu. Sonuç olarak; erkek voleybolcuların sırt kuvveti değerlerinin erkek 
hentbolculardan ve basketbolculardan, erkek hentbolcuların pençe kuvveti değerlerinin erkek basketbolcu ve 
voleybolculardan, erkek basketbolcuların bacak kuvveti değerlerinin erkek hentbolculardan ve 
voleybolculardan daha yüksek olabileceği söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Basketbol, Hentbol, Voleybol. 
 
ABSTRACT 
In this study, it was aimed to compare the leg strength, back strength and hand grip strength values of male 
handball players, basketball players and volleyball players. In line with the determined purpose, this 
research was carried out in the quantitative research type, in accordance with the causal comparison model. 
While handball players, basketball players and volleyball players in Turkey constitute the universe of the 
research; the sample consisted of 100 male athletes, 32 male handball players, 32 basketball players and 34 
male volleyball players, aged between 18 and 30, who wanted to participate in the research voluntarily. 
While the leg and back strengths of handball players, basketball players and volleyball players are measured 
with Leg-Back Dynamometer; hand grip strength was measured with a Hand Grip Dynamometer. Data 
analysis was done in SPSS 22.0 statistical package program for Windows. The arithmetic mean, standard 
deviation, minimum and maximum values of the measurement results were determined. Differences between 
groups; was determined by using One Way Analysis of Variance and LSD multiple comparison tests in 
accordance with the design of the study. In the study, the statistical significance level was accepted as 
p<0.05. Eta Square(η2) effect size coefficient was calculated as the effect size value.  According to the 
results of the statistical analysis of the obtained data; a significant difference was determined in the leg 
strength, back strength and hand grip strength values of male handball players, male basketball players and 
male volleyball players participating in the study(p<0.05). The η2 effect size coefficient of all these results 
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was calculated at a moderate level. As a result; it can be said that male volleyball players' back strength 
values can be higher than male handball players and male basketball players, and male handball players' leg 
strength values can be higher than male basketball players and male volleyball players, and male basketball 
players' leg strength values can be higher than male handball players and male volleyball players. 
Keywords: Strength, Hentbol, Basketbol, Voleybol. 
 
GİRİŞ ve AMAÇ 
Farklı spor dallarında(futbol, hentbol, voleybol, güreş, judo, badminton, yüzme vb.) biyomotor temel yetiler 
olan kuvvet, sürat, dayanıklılık, koordinasyon ve esnekliğin öneminin en üst düzeyde olduğu 
bilinmektedir(1). Fakat şaşırtıcı olarak bu temel biyomotor özelliklerin etik açısından farklı spor dallarındaki 
sporcularla karşılaştırma yapmaya yönelik verilerin sayısı oldukça azdır. Antrenörler, beden eğitimi ve spor 
öğretmenleri ve spor bilimciler araştırma sonuçlarını kendi meslektaşları ile paylaşma konusunda farklı 
sebeplerden dolayı oldukça isteksiz davranışlar sergilemektedirler(2,3). Bunların bir sonucu olarak da; 
sporcuların fiziksel ve fizyolojik performans ölçümlerini gerçekleştiren antrenörler, beden eğitimi ve spor 
öğretmenleri ve spor bilimciler için değerlendirmede bulunmak kolay olmamaktadır. Tüm bunlara ek olarak 
da; sporcuların bilimsel değerlendirmelerini yapmak da spor dalları açısından farklılık 
gösterebilmektedir(4). Burada anlatılan bu olaylar zincirinde bir takım antrenörler problemleri bertaraf 
edebilmek ve çözebilmek için, onlardan önce kullanılmış olan çeşitli testlerden elde edilmiş olan normatif 
verileri kullanarak;  kendi dallarındaki gerçekleştirdikleri antrenmanları  ve yöntemleri düzenleyerek daha 
spesifik bir biçime dönüştürmektedirler(5).  
Şartlar elverdiği ve fırsatlar sunulduğu sürece, tüm sporcular için normatif veriler oluşturabilmektir. 
Normatif verilerin sağlanmadığı ve var olmadığı spor dalları için ise çeşitli tanımlayıcı veriler ortaya 
koyulmaktadır(6).  
Tüm bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere; elde edilecek olan veriler hem sporcular, hem antrenörler, beden 
eğitimi ve spor öğretmenleri ve spor bilimcileriçin, hem de spor bilimleri ile multidisipliner yapıda ilişki 
içinde olan alanlardaki araştırmacılar için ayrı ayrı öneme sahip olduğu açıkça görülmektedir.  
Bu bilgilerden hareketle; bu araştırmanın amacı erkek hentbolcuların, basketbolcuların ve voleybolcuların 
bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe kuvveti değerlerinin karşılaştırılarak üç farklı spor dalı arasındaki 
farklılıkların incelenmesi olarak belirlendi. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
Erkek hentbolcuların, basketbolcuların ve voleybolcuların bacak kuvveti, sırt kuvveti ve pençe kuvveti 
değerlerinin karşılaştırılmasının amaçlandığı bu araştırma nicel araştırma desenlerinden nedensel 
karşılaştırma araştırması modeline uygun olarak gerçekleştirildi(7,8).  
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki erkek hentbolcular, basketbolcular ve voleybolcular oluştururken; 
örneklemini ise; araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen, yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 34 erkek 
hentbolcu, 32 erkek basketbolcu ve 34 erkek voleybolcu olmak üzere toplam 100 erkek sporcu oluşturdu. 
Tüm ölçümler, ölçüm yapılan her günün aynı saatinde(saat: 15.00-18.00) gerçekleştirildi.  
Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel veri toplama formu ve araştırma kapsamında yer alan 
fiziksel ve fizyolojik performansın ölçümü için tercih edilen testlerden oluşturuldu. Araştırma kapsamında; 
sporculara ait tanımlayıcı değişkenler dışında; boy uzunluğu, vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, bacak 
kuvveti, sırt kuvveti ve pençe kuvveti ölçümleri yapıldı(9).  
Araştırmaya katılan tüm sporcuların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 1 milimetre ve 100 gram hassaslığa 
sahip olan SECA® 769 boy ölçerli dijital tartı ile tespit edildi(10). Boy uzunlukları, başın frankfort 
düzlemde olduğu durumda derin bir soluk vermeyi takiben başın verteksi ile ayak arasındaki uzunluğun 
ölçülmesi ile belirlenirken; vücut ağırlıkları ise standart spor kıyafetleri olan şort ve tişört ile birlikte 
ayakkabısız olarak standart tekniklere uygun olarak gerçekleştirildi(11). Sporcuların vücut kitle indeksi 
değerleri ise vücut ağırlığının kilogram cinsinden boyun metre cinsinden karesine bölünmesiyle(kg/m2) 
tespit edildi(9).  
Bacak kuvveti ölçümleri Takei marka sırt ve bacak(Back and Lift) dinamometresi kullanılarak 
belirlendi(12). Bacak ve sırt dinamometresi basınç prensibine göre çalışan bir mekanizmaya sahiptir. 
Dinamometreye dış bir kuvvet uygulandığında, dinamometrede yer alan çelik tel gerilerek dinamometrenin 
ibresinin hareket etmesini sağlar. Bu şekilde dinamometrenin üzerinde bulunan gösterge, katılımcının 
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kilogram(kg) cinsinden ne kadar kuvvet uyguladığını belirler(12). Ölçümler öncesinde sporculara beş dakika 
süren bir ısınma protokolü uygulandı(9,10,11,12). Isınmadan sonra sporcuların dizleri bükülü durumda iken 
dinamometrenin sehpasının üstüne ayaklarını yerleştirmeleri söylendi. Sporcular, dizleri bükülü 
durumdayken dinamometre sehpasının üstüne ayaklarını yerleştirdikten sonra, kollar gergin bir şekilde, 
dizleri de 130–140 derece aralığında bükülü biçimde, sırtın düz olduğu ve gövdenin de hafif bir şekilde öne 
eğik olduğu durumdayken elleriyle kavradıkları dinamometre barını dikey olarak doruk şiddette bacaklarını 
kullanarak yukarı doğru çektiler. Gerçekleştirilen bu ilk çekiş bir deneme olarak kabul edildi ve daha sonra 
bu test, tam dinlenme aralığı verilerek iki kez tekrarlandı ve her sporcu için en iyi sonuçlar kilogram(kg) 
cinsinden skor olarak kaydedildi(9,10,11,12).   
Sırt kuvvetinin ölçümleri Takei marka sırt ve bacak(Back and Lift) dinamometresi kullanılarak 
belirlendi(13,14,15). Ölçümler öncesinde sporculara beş dakika süren bir ısınma protokolü uygulandı. 
Sporcular, dizleri bükülü durumdayken dinamometre sehpasının üstüne ayaklarını yerleştirdikten sonra, 
kollar gergin bir şekilde, sırtın düz olduğu ve gövdenin de hafif bir şekilde öne eğik olduğu durumdayken 
elleriyle kavradıkları dinamometre barını dikey olarak doruk şiddette sırt kaslarını kullanarak yukarı doğru 
çektiler. Yapılan bu ilk çekiş bir deneme olarak kabul edildi ve daha sonra bu test, tam dinlenme aralığı 
verilerek iki kez tekrarlandı ve her sporcu için en iyi sonuçlar kilogram(kg) cinsinden skor olarak 
kaydedildi(13,14,15).  
Pençe kuvveti ölçümleri Takei marka Hand Grip(El Dinamometresi) kullanılarak belirlendi. Sporculara beş 
dakika ısınma uygulandıktan sonra, ayakta beklerken ölçüm alınacak olan kolunu herhangi bir şekilde 
bükmeden ve vücuduna da hiçbir şekilde temas ettirmeden, kolun vücuda 45°’lik açıda olduğu durumda 
ölçümler alındı. Bu ölçümler dominant taraf için bir deneme alındıktan sonra tam dinlenme aralığı verilerek 
iki kez tekrarlandı. Kilogram(kg) cinsinden dominant taraf için en iyi sonuçlar skor olarak 
kaydedildi(9,10,11,12,13,14,15).  
Verilerin çözümlenmesi Windows için SPSS 22.0 istatistik paket programında yapıldı. Ölçüm sonuçlarının 
aritmetik ortalaması, standart sapmaları, en düşük ve en yüksek değerleri tespit edildi. Verilerin normallik 
dağılımı Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi ile tespit edildi. Gruplar arası farklılıklar; araştırmanın 
tasarımına uygun olarak Tek Yönlü Varyans Analizi ve LSD çoklu karşılaştırma testleri kullanılarak 
belirlendi. Araştırmada, istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Etki büyüklüğü değeri 
olarak Eta Kare(η2) etki büyüklüğü kat sayısı hesaplandı(16,17). 
 
BULGULAR 
Erkek hentbolcuların, basketbolcuların ve voleybolcuların bacak, sırt ve pençe kuvveti değerlerinin 
karşılaştırıldığı bu araştırmaya ait bulgular Tablo 1 ve Tablo 2’de detaylı olarak verilmektedir.  
Tablo 1. Araştırma Katılan Erkek Hentbolculara, Basketbolculara ve Voleybolculara Ait TanımlayıcıVeriler 
Branş n Parametre(Birimi) Minimum Maksimum X̄ ± Ss. 

Hentbol 34 

Yaş(yıl) 18,0 30,0 25,1± 2,8 
Boy Uzunluğu(m) 1,75 1,92 1,82± 0,2 
Vücut Ağırlığı(kg) 75,0 94,0 77,8± 4,6 
BKİ(kg/m2) 21,8 24,8 22,5± 1,9 

Basketbol 32 

Yaş(yıl) 18,0 30,0 25,3± 2,2 
Boy Uzunluğu(m) 1,78 2,06 1,88± 0,3 
Vücut Ağırlığı(kg) 76,0 101,0 83,2± 3,6 
BKİ(kg/m2) 22,4 24,9 22,1± 1,8 

Voleybol 34 

Yaş(yıl) 18,0 30,0 24,7± 2,6 
Boy Uzunluğu(m) 1,78 1,95 1,83±0,2 
Vücut Ağırlığı(kg) 77,0 93,0 82,5±3,1 
BKİ(kg/m2) 22,2 24,7 23,1±1,9 

Tablo 1’de; araştırmaya katılan erkek hentbolcuların, basketbolcuların ve voleybolcuların yaş, boy 
uzunluğu, vücut ağırlığı ve beden kitle indeksi(BKI) değerleri detaylı olarak verilmektedir. 
Tablo 2. Araştırmaya Katılan Erkek Hentbolcuların, Basketbolcuların ve Voleybolcuların Bacak, Sırt ve 
Pençe Kuvveti Değerlerinin Karşılaştırılması 
Parametre Branş/Branş No n X - Ss. F Sd. p Post Hoc 
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Bacak 
Kuvveti 
(kg) 

Hentbol/1 34 78,5-18,2 
7,125 2 ,002* 2>1(p= ,001)* 

2>3(p= ,001)* Basketbol/2 32 86,0-18,9 
Voleybol/3 34 77,1-19,1 

Sırt 
Kuvveti 
(kg) 

Hentbol/1 34 73,4-5,3 
6,666 2 ,003* 3>1(p= ,000)* 

3>2(p= ,000)* Basketbol/2 32 71,4-4,9 
Voleybol/3 34 84,3-4,2 

Pençe 
Kuvveti 
(kg) 

Hentbol/1 34 36,6-3,8 
8,787 2 ,001* 1>2(p= ,001)* 

1>3(p= ,002)* Basketbol/2 32 30,8-6,1 
Voleybol/3 34 32,1-4,3 

*p<0.05 
 
Tablo 2’de; araştırmaya katılan erkek hentbolcuların, basketbolcuların ve voleybolcuların bacak kuvveti, sırt 
kuvveti ve pençe kuvveti değerlerinde anlamlı bir farklılık tespit edildi(p<0.05). Tespit edilen bu 
farklılıklarda; bacak kuvveti değerlerinde erkek basketbolcuların hentbolculardan ve voleybolculardan, sırt 
kuvveti değerlerinde erkek voleybolcuların hentbolculardan ve basketbolculardan, pençe kuvveti 
değerlerinde erkek hentbolcuların basketbolcu ve voleybolculardan daha yüksek değerlere sahip oldukları 
saptandı(p<0.05). Belirlenen tüm bu farklıların η2 etki büyüklüğü katsayıları ise bacak kuvveti için ,19, sırt 
kuvveti için ,16 ve pençe kuvveti için ise ,15 olarak orta düzeyde bulundu. 
 
SONUÇ 
Erkek hentbolcuların, basketbolcuların ve voleybolcuların bacak, sırt ve pençe kuvveti değerlerinin 
karşılaştırıldığı bu araştırmada, erkek hentbolcuların bacak kuvveti(kg) değerleri ortalama 78,5-18,2, sırt 
kuvveti(kg) değerleri ortalama 73,4-5,3, pençe kuvveti(kg) değerleri ortalama 36,6-3,8 olarak; erkek 
basketbolcuların bacak kuvveti(kg) değerleri ortalama 86,0-18,9, sırt kuvveti(kg) değerleri ortalama 71,4-
4,9, pençe kuvveti(kg) değerleri ortalama 30,8-6,1 olarak, erkek voleybolcuların bacak kuvveti(kg) değerleri 
ortalama 77,1-19,1, sırt kuvveti(kg) değerleri ortalama 84,3-4,2, pençe kuvveti(kg) değerleri ortalama 32,1-
4,3 olarak belirlendi.  
Araştırmaya katılan erkek hentbolcuların, basketbolcuların ve voleybolcuların bacak kuvveti, sırt kuvveti ve 
pençe kuvveti değerlerinde anlamlı bir farklılık bulundu(p<0.05). Bulunan bu farklılıklarda; bacak kuvveti 
değerlerinde erkek basketbolcuların hentbolculardan ve voleybolculardan, sırt kuvveti değerlerinde erkek 
voleybolcuların hentbolculardan ve basketbolculardan, pençe kuvveti değerlerinde erkek hentbolcuların 
basketbolcu ve voleybolculardan daha yüksek değerlere sahip oldukları tespit edildi(p<0.05). Tespit edilen 
tüm bu farklıların η2 etki büyüklüğü katsayıları ise orta düzeyde bulundu. 
Sonuç olarak; erkek basketbolcuların bacak kuvveti değerlerinin erkek voleybolculardan ve hentbolculardan, 
erkek voleybolcuların sırt kuvveti değerlerinin erkek basketbolculardan ve hentbolculardan, erkek 
hentbolcuların pençe kuvveti değerlerinin erkek basketbolculardan ve voleybolculardan daha yüksek 
olabileceği söylenebilir.  
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ABSTRACT 
Mentha is a perennial, aromatic herb belonging to the Lamiaceae family, has more than 20 species, about 10 
hybrids, and many subspecies that grow in various parts of the world. Mentha species are very important to 
many industries and have a great market share. Most Mentha species are abundantly cultivated for their 
essential oil contents. In literature the content of essential oils are presented for different Mentha species. 
Generally essential oils (EO) of Mentha species contain high levels of oxide such as piperitone oxide and 
piperitone oxide, alcohols such as menthol, and ketones such as pulegone, piperitone, and dihydrocarvone.  
Mentha species, like other genera of the Lamiaceae family, have been widely used in traditional medicine 
throughout history. People have mostly benefited from the carminative and antispasmodic properties of 
Mentha. Also in literature, there are several preclinical studies about the anti-inflammatory, anti-allergic, 
anti-nociceptive, and anti-cancer properties of Mentha bioactive contents. Many in vitro studies have been 
indicated that the Mentha essential oil shows great anticancer activity on various cancer types such as skin, 
cervix, brain, breast, lung, and many others. It has also been reported that the essential oil of Mentha 
aquatica has chemopreventive effects as well as anti-cancer properties. This shows that Mentha has great 
potential for the development of new anticancer drugs. This review aims to attract great attention to 
anticancer agents such as Mentha essential oils which will pave the way for more natural and more effective 
drug development in the research field as well as in the pharmaceutical industry. 
Keywords: Mentha, essential oils, anticancer 
 
INTRODUCTION 
Aromatic plants are widely preferred in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. Most of these 
plants belong Lamica family such as Mentha(Stringaro, Colone, & Angiolella, 2018). Mentha species that 
also identified as mint are strongly scented herbs of Mediterranean flora. It has more than 20 species, about 
10 hybrids, and many subspecies growing in various parts of the world. Among them Mentha aquatic (water 
mint), Mentha spicata (spearmint), Mentha arvensis (wildmint), Mentha longifolia (horsemint), 
Menthapulegium (pennyroyal), M. piperita (peppermint; the hybrid of watermint and spearmint), M. 
suaveolens, M. pulegium, and M. rotundifolia are the most widely recognized ones in worldwide(El Hassani, 
2020; Silva, 2020). 
Most types of Mentha usually grow naturally in moist or wet environments. They are fast growing plants 
that can grow in various climatic conditions (Božovic, Pirolli, & Ragno, 2015). 
The fragrances and aromas of Mentha species make them commercially valuable. The shoots and leaves of 
mint are widely used for aromatic purposes in the food industry as organic dried extracts, distillates or 
seasonings. In addition to their flavoring properties, mints are used as a preservative to extend the shelf life 
of foods. It is also preferred in cosmetics as mint extract or essential oil., participates in the manufacturing of 
toothpaste, shampoo, perfume, shaving creams, and many others (Silva, 2020; Vining et al., 2020; Zeljković 
et al., 2021). 
The various Mentha species have been known and used by people since ancient times.People utilized 
culinary and medicinal properties of mint down the ages. The earliest known written source about mint 
belongs to the ancient Babylonian (1800 BC) King Hammurabi, who used mint as a medicine for 
gastrointestinal disorders. It is also stated in various sources that ancient Greeks, Egyptians, and Romans 
consumed various mints as a medicine or flavoring (Božovic et al., 2015; Silva, 2020).  
In traditional medicine, mint has been used as infusion solution or essential oil in the treatment of some 
gastrointestinal system disorders, migraine, and upper respiratory tract disorders from past to present. 
Recently extracts of several mint types have been used in many commercial gastrointestinal, liver, and 
biliary tract medications, insect and animal bites remedies, laxatives, hypnotics, and sedatives(Mogosan et 
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al., 2017; Silva, 2020; Zeljković et al., 2021). Mentha species contain very rich essential oils that make them 
valuable for their culinary and medicinal properties. 
Mentha essential oils have complex and varied chemistry. According to gas chromatography-mass 
spectrometry (GC-MS) analysis, it is mostly consist of menthol, isomenthone, menthone, 1,8-cineole 
(eucalyptol), limonene, menthyl acetate, menthofuran, β-myrcene, β-pinene, β-caryophyllene, piperitone 
oxide, micene, carvone, and pulegone.  
Each Mentha species have a distinct dominant compound. Most species are abundantly cultivated for their 
essential oil contents and have a great market share. The commercially available essential oils obtained from 
different Mentha species are represented in Table 1(Heydari et al., 2018; Mimica-Dukic & Bozin, 2008; 
Stringaro et al., 2018). 
 
Table 1.The commercially available essential oils from different Mentha species(Mimica-Dukic & 

Bozin,2008) 

SPECIES ESSENTIAL OIL MAIN 
COMPOUNDS    

Spearmint  
M. spicata, M. x viloso-
nervata M. x gentilis nm. 
cardiaca 

Spearmint oil 
Native type  
Scotch 
spearmint 

Carvone, 
Dihydrocarvone 

Peppermint  
M. x piperita Peppermint oil Menthone, Menthol 

Cornmint 
M. arvensis var. piperascens 

Cornmint oil 
(Japanese or 
Chinese) 

Menthol 

Pennyroyal 
M. Pulegium Pennyroyal oil Pulegone 

M.Citrata 
 (cultivated varieties of either 
M. aquatica or M. x piperita) 

M. citrata oil Linalool, 
Linalyl acetate 

Literature Review 
Essential oils (EOs) and plant extracts have gained popularity in recent years as natural product sources. 
They've been tested for alternative treatment potentials for various of diseases. Antiviral, antibacterial, 
antioxidant, anti-inflammatory, and anti-cancer  properties have also been documented for essential oils 
from Mentha species (Božovic et al., 2015; Park, Baek, Choi, Kim, & Park, 2019). Indeed in literature, there 
are several studies, revealed that Mentha has great potential to prevent or fighting with cancer. 
Conforti et al had investigated the sixteen Mediterranean dietary plants including Mentha aquatic against 
human tumor cell lines. They air-dried the plant materials and extracted them with 70% ethanol.  They 
showed that M.aquatica have the best antiproliferative effect on MCF-7 cells among these sixteen plants 
(Conforti et al., 2008). 
In a study, Rahimifard et al, revealed the cytotoxic properties of Mentha piperita, M. spicata, M. aquatica, 
M. crispa, M. pulegium,and M. longifolia on, Hep2, Hela and Vero cell lines. They had assessed the Eos and 
the total tincture of all these plants and reported that all essential oils and tinctures had cytotoxic 
properties(Rahimifard et al., 2010). 
El-Askary et al has a study about the biological activity of the Mentha suaveolens. This study revealed that 
the ethyl acetate part of Mentha suaveolens extract in ethanol had a great cytotoxic effect on the human liver 
carcinoma cell line. The study also indicated that the cytotoxic effect of Rosmarinic acid obtained from ethyl 
acetate fraction of Mentha suaveolens ethanolic extract on HEPG2 cell line (El-Askary, El-Kashoury, 
Kandil, Salem, & Ezzat, 2014). 
Brahmi et al investigated the cytotoxic properties of Mentha spicata, M. rotundifolia, andM. pulegium on the 
U937 (human myeloid leukemia) cell line. They also studied the apoptotic impact of these three Mentha 
extracts and reported that the Mentha spicata extract had the strongest cytotoxic activity on the U937 cell 
line and that all three extracts also showed apoptotic effects (Brahmi et al., 2017). 
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The effect of M.crispa essential oil (MCEO) on human glioblastoma (U87MG) cell line was evaluated by 
Turkez et al. In the study, molecular genetics and cell viability tests were used to evaluate the cytotoxic 
properties of essential oil constitution on U87MG cell line. According to their findings, two compounds of  
MCEO (1,2-perilaldehyde epoxide (EPER1) and perilaldehyde (PALD) had the most cytotoxic effects 
against U87MG cells. These compounds were shown to increase the expression of some genes (EGFR, 
BRAF, TP53, PIK3CA, PIK3R, PTEN,NFκB1, NFκB1A, NFκB2, and KRAS) and to decrease the 
expression of some genes (RAF1, AKT1, AKT2, FOS) (Turkez, Tozlu, Lima, De Brito, & De Sousa, 2018). 
It has been reported that the Mentha aquatic essential oil (MAEO) has chemopreventive effects as well as 
anti-cancer properties by Chang et al. They studied the bioactivity of MAEO on PDV Murine Keratinocyte 
cell line and mice keratinocytes with the HRASQ61L mutation, as well as its influence on papilloma 
development in a two-stage skin carcinogenesis animal model presence or non presence of PLX4032(a 
chemotherapeutic used to treat advanced melanoma that have a definite mutation in the BRAF gene) 
treatment. The results indicated that KWM-EO efficaciously decreased the viability, colony formation, and 
invasive and migratory proficiencies of PDV cells and that KWM-EO protects against PLX4032-induced 
dermal adverse reactions by acting as a chemopreventive agent (Chang, Soo, Chen, & Shyur, 2019). 
Patti et al. investigated the efficacy of Mentha longifolia extract on H295R (ATCCCRL-2128) and SW13 
cell lines (adrenocortical tumors). They indicated that this extract can reduce the viability, and survival of 
adrenocortical tumor cells such as SW13(Patti et al., 2020). 
 
CONCLUSION 
Various Mentha species have been used in traditional medicine for many centuries and this review aimed to 
attract great attention to the bioactive properties of Mentha species on cancer. The studies in literature 
shoved that Mentha species have chemopreventive effects as well as anti-cancer properties. The positive 
outcomes cited in this study are an important indicator of the efficacy of Mentha species which can be 
deemed as promising natural extracts on cancer. Mentha essential oils and extracts will pave the way for 
more natural and more effective drug development in the research field as well as in the pharmaceutical 
industry. 
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ÖZET 
Kanser hem ülkemizde hem de dünyada morbidite ve mortalite oranı en yüksek hastalıklardan birisidir. 
Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından yayınlanan verilere göre 2020 yılında dünya çapında 
yaklaşık 19,3 milyon yeni kanser tanısı ve 10 milyon kansere bağlı ölüm meydana gelmiştir. Ülkemizde Aile 
Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama 
ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) yapılan kanser taramaları (mamografi, HPV testi, pap-smear testi, 
kolonoskopi, gaitada gizli kan testi) ile henüz klinik bulgu göstermeyen kanserler (meme, kolorektal, rahim 
ağzı) erken dönemde belirlenerek kansere bağlı ölüm oranları düşürülebilmektedir. Ancak Covid-19 
pandemisinde sağlık hizmetlerin kesintiye uğraması, evde kal çağrıları, kısıtlamalar, bireylerin virüs bulaşı 
endişesi nedeniyle kanser taramalarını ertelemesi, kanser tarama hizmetlerinin askıya alınması gibi 
nedenlere bağlı olarak tüm dünyada kanser taramalarında ciddi bir düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüş 
nedeniyle saptanamayan kanserlerin ilerleyen dönemlerde kanser insidansı ve kansere bağlı ölümleri önemli 
ölçüde arttıracağı düşünülmektedir. Bununla birlikte kanser sıklığındaki artışın hem hastalara (hastalık yükü 
ve süreci, yaşam kalitesinde azalma vb.) hem sağlık hizmetlerine (hizmet sunumu, tanı ve tedavi süreçleri 
vb.) hem de ülkelere (ekonomik vb.) birtakım ciddi yükler getireceği öngörülmektedir. Önümüzdeki süreçte 
bu sorunların yaşanmaması adına pandemi sürecinde tarama yapılamayan risk grubundaki bireylerin ivedi 
bir şekilde, geç kalınmadan kanser taramalarının yapılması önem arz etmektedir.  
Anahtar kelimeler: Covid-19, pandemi, kanser taraması.  
 
ABSTRACT 
Cancer is one of the diseases with the highest morbidity and mortality rates both in our country and in the 
world. According to the data published by the International Agency for Research on Cancer, approximately 
19.3 million new cancer diagnoses and 10 million cancer-related deaths occurred worldwide in 2020. Cancer 
screenings (mammography, HPV test, pap-smear test, colonoscopy, fecal occult blood test) are performed in 
Cancer Early Diagnosis, Screening and Training Centers within Family Health Centers) and Community 
Health Centers in our country. Cancer screenings can reduce cancer-related mortality rates by detecting 
cancers (breast, colorectal, cervix) that have not yet shown clinical signs, in the early period. However, there 
has been a serious decrease in cancer screenings all over the world due to reasons such as interruption of 
health services in the Covid-19 pandemic, calls to stay at home, restrictions, postponing cancer screenings 
due to concerns of virus contamination, and postponement of cancer screening services. It is thought that 
cancers that cannot be detected due to this decrease will significantly increase the incidence of cancer and 
cancer-related deaths in the future. However, it is predicted that the increase in cancer frequency will bring 
some serious burdens to both patients (disease burden and process, decrease in quality of life, etc.), health 
services (service delivery, diagnosis and treatment processes, etc.) and countries (economic, etc.). In order to 
avoid these problems in the upcoming period, it is important that individuals in the risk group who cannot be 
screened during the pandemic process should be screened for cancer immediately and without delay. 
Keywords: Covid-19, pandemic, cancer screening. 
 
GİRİŞ 
Kanser, ülkemizde ve dünyada en sık görülen hastalıklardan birisi olup, önemli ölüm nedenleri arasında 
bulunmaktadır (Ersoy ve Saatçi, 2017). 2020 yılında dünyada yaklaşık 19 milyon 292 bin; ülkemizde ise 
233 bin 834 yeni kanser vakası olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte aynı yıl dünyada yaklaşık 9 milyon 
958 bin; ülkemizde ise 126 bin 335 kansere bağlı ölüm meydana gelmiştir (GLOBOCAN, 2020). Tüm 
dünyada kadınlarda en çok görülen (%47,8) ve mortalite oranı (%13,6) en yüksek olan kanserlerde ilk sırada 
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meme kanseri yer almaktadır. Erkeklerde ise insidansı (%31,5) ve mortalite oranı (%25,9) en yüksek olan 
kanser türü akciğer kanseridir (GLOBOCAN, 2020) (Tablo 1) (Şekil 1 ve 2). 
 
       Tablo 1. 2020 Yılında Tüm Dünyada Cinsiyete Göre Kanser İnsidansı 

 Kadın  Erkek 
 Kanser Türü İnsidansı  Kanser Türü İnsidansı 
1 Meme %47,8 1 Akciğer %31,5 
2 Kolorektal %16,2 2 Prostat %30,7 
3 Akciğer %14,6 3 Kolorektal %23,4 
4 Serviks Uteri %13,3 4 Mide %15,8 
5 Tiroid %10,1 5 Karaciğer %14,1 
6 Corpus Uteri %8,7 6 Mesane %9,5 
7 Mide %7 7 Özofagus %9,3 
8 Over %6,6 8 Non-Hodgkin Lenfoma %6,9 
9 Karaciğer %5,2 9 Lösemi %6,3 
10 Non-Hodgkin Lenfoma %4,8 10 Böbrek %6,1 

 
Kanserden birincil korunma kanser oluşumunu önleyici uygulamaları (egzersiz, sağlıklı beslenme, yaşam 
biçimi değişiklikleri vb.) içermektedir. Kanserin gelişimiyle birlikte ikincil koruma ön plana çıkmaktadır. 
Bu aşamada kanserin erken tanılanması çok önemlidir. Kanserin erken tanılanması kanser taramalarıyla 
gerçekleşmektedir (Şahin, 2015). Erken tanı ile hastalık ilerlemeden tedaviye erken dönemde 
başlanabilmektedir (Ersoy ve Saatçi, 2017). Bu doğrultuda kanser taramaları, kanser insidansının ve ölüm 
oranlarının ciddi ölçüde azalmasını destekleyen önemli uygulamalardır (Cancino ve ark., 2020). Kanserin 
erken tanılanabilmesi amacıyla en sık kullanılan tarama yöntemleri; mamografi, HPV-smear testi, gaitada 
gizli kan testi ve kolonoskopi olarak sıralanabilir (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Kanser Dairesi Başkanlığı, 2021).  
Covid-19 pandemisi sürecinde kanser erken tarama hizmeti veren birimler dahil olmak üzere birçok ayaktan 
tedavi hizmeti veren alanlar askıya alınmıştır. Bu durum gözden kaçan ve erken tanılaması yapılamayan 
kanserlerin ilerleyen süreçte ciddi sorunlar oluşturması yönünden endişe vermektedir. Literatür taraması 
şeklinde hazırlanan bu çalışmada, Covid-19 pandemisiyle birlikte kanser taramalarına olan başvuru 
oranlarındaki azalmanın ve bu durumun ilerleyen süreçte beraberinde getireceği sorunların vurgulanması 
amaçlanmıştır. 

 
Şekil 1. 2020 Yılında Dünyada Kadın Cinsiyetinde Görülen Kanserlerin Mortalite Oranları  
 

13,60%

11,20%

7,30% 7,20%

4,90% 4,80% 4,20% 3,80% 3,20% 2,70%

Meme Akciğer Serviks Uteri Kolorektal Mide

Karaciğer Over Pankreas Özofagus Lösemi
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Şekil 2. 2020 Yılında Dünyada Erkek Cinsiyetinde Görülen Kanserlerin Mortalite Oranları  
 
GELİŞME 
Covid-19 pandemisiyle birlikte kanser önleme, tarama ve tedavi hizmetleri kesintiye uğramıştır (Janda ve 
ark., 2021). Bireylerin virüse yakalanma korkusu nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurularını ertelemesi, 
kısıtlamalar ve yasaklar (sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlılığı vb.), sağlık hizmetlerindeki kaynakların 
yetersizliği, kanser tarama hizmetlerinin askıya alınması gibi nedenlere bağlı olarak kanser tarama sayısında 
ciddi oranda düşüşler meydana gelmiştir (Janda ve ark., 2021; Del Vecchio Blanco ve ark., 2020; Cancer 
Research UK, 2020; Pediconi ve ark., 2020). İspanya’da yürütülen bir çalışmada Covid-19 döneminde 
kanser teşhisinde dikkate değer bir düşüş eğilimi olduğu; bu düşüşün 2019 yılına kıyasla %54.07'lik bir 
azalma olduğu saptanmıştır (Bosch ve ark., 2021). Birleşik Krallık’ta yapılan bir çalışmada ise kanser 
tarama hizmetlerine başvuru sayısında %75 oranında bir düşüş olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada bu 
düşüşün haftalık olarak tahmini 2300 kanserin tanılanmasına engel olduğu belirtilmiştir (Cancer Research 
UK, 2020). Patt ve ark. (2020) tarafından yürütülen retrospektif bir çalışma 2019 yılına kıyasla Nisan 2020 
yılında meme, akciğer, kolon ve prostat kanseri tarama sayılarındaki azalma oranları sırasıyla %85, %75, 
%74 ve %56 olarak bildirilmiştir. Amerika’da yürütülen bir çalışmada ise Mart 2020’de önceki yıllara 
kıyasla (2017-2019) meme kanseri taramalarında %94; kolon kanseri taramalarında %86; rahim ağzı kanseri 
taramalarında %94 oranında bir düşüş olduğu saptanmıştır (Epic Health Research Network, 2020). 
Çalışmada bu verilere ek olarak, meydana gelen düşüş oranlarının Mart 2020’den Mart 2021 yılına kadar 
tahmini 382.000 meme kanseri; 249.000 kolon kanseri ve 94.000 rahim ağzı kanseri taramasına eşit olduğu 
bildirilmiştir (Epic Health Research Network, 2020). Belçika’da yürütülen bir çalışmada Covid-19 
kapsamında alınan önlemlerle ilişkili olarak kanser taramalarına yönelik verilen tüm numune türlerinde 
(kolon ve meme biyopsisi, servikal sitoloji v.) ciddi oranda azalma olduğu saptanmıştır (de Pelsemaeker ve 
ark., 2021).  
Covid-19 pandemisi başlangıcında tarama programları, sağlık hizmetleri alanındaki kaynakların (personel ve 
ekipman) eksikliği nedeniyle askıya alınmış olsa da pandeminin ilerleyen sürecinde sağlık hizmetleri işleyişi 
eski haline yeniden döndürülmüştür. Buna rağmen halen kanser taramalarına yapılan başvuru sayısının az 
olması endişe vermektedir (DuBois, 2020). Gözden kaçan bu taramalar potansiyel olarak daha kötü 
prognozlu ileri evredeki kanser tanılarında artışa neden olacağı konusunda kaygı yaratmaktadır (Epic Health 
Research Network, 2020). Maringe ve ark. (2020) tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışmada Covid-19 
pandemisi nedeniyle kanserin erken tanılamalarındaki azalmanın tanıdan sonraki beşinci yıla kadar meme 
kanserine bağlı ölüm sayısında %7,9-9,6; kolorektal kanserlere bağlı ölüm sayısında %15,3-16,6; akciğer 
kanserine bağlı ölüm sayısında ise %4,8-5,3 oranında tahmini bir artışa neden olacağı bildirilmiştir. 
Mortalite oranındaki artışın yanı sıra bireylerin yaşam kalitesinin düşmesi, ekonomik ve psikolojik 
yüklerinin artması, sağlık hizmetleri sistemi üzerindeki iş yükünün artması ve ülkelerin ekonomik yüklerinin 
artması gibi sorunların ortaya çıkabileceği öngörülmektedir (Tan ve ark., 2020).  Bu bağlamda tüm dünyada 
pandemi süreci nedeniyle ertelenen tarama hizmetlerine ayrıca bir önem verilerek gözden kaçan kanserlerin 
erken tanılanabilmesi için risk grubunda bulunan kişilerin hızlı bir şekilde toplum tabanlı taramaların 
yapılması önem kazanmaktadır. Avustralya’da pandemi sürecinde kanser tarama hizmetlerindeki aksamaya 
bağlı olarak azalan kanser taramalarını telafi etmek ve tarama programlarına katılımı teşvik etmek amacıyla 
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Avustralya Hükümeti Sağlık Bakanlığı tarafından Eylül 2020’den itibaren “kanser taraması hayat kurtarır” 
isimli bir medya kampanyası başlatılmıştır (Feletto ve ark., 2020).  
Pandemi sürecinde gerekli önlemler alınarak taramaların güvenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu 
amaçla hastalar tarama randevularından önce Covid-19 ile ilgili semptomlar yönünden değerlendirilmeli, 
hastalar ve sağlık personelleri kişisel koruyucu ekipman kullanımı, sık el hijyeni, antiseptik solüsyon 
kullanımı ve fiziksel mesafe önlemlerine dikkat etmelidirler. Bununla birlikte bekleme salonlarında 
kalabalığın azaltılması amacıyla randevuların planlı bir şekilde yapılması, hasta ve/veya refakatçiler 
dışındaki ziyaretçilere sınırlama getirilmesi gibi önlemler alınarak kanser tarama hizmetlerine devam 
edilmelidir (DuBois, 2020).  
 
SONUÇ 
Tarama hizmetleri toplum sağlığının korunmasında önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Bu aşamada 
pandemi sürecinde ertelenen tarama hizmetlerinin hızlıca telafi edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. İleriki 
yıllarda öngörülen kanserle ilişkili sorunlarla karşılaşmamak adına toplumun erken tanılama hizmetlerinin 
önemi konusunda bilgilendirilmesi ve kanser taramalarına ilişkin başvurularını ertelememeleri konusunda 
bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. 
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EXAMINATION OF MEATUS ACUSTICUS INTERNUS: A MICRO CT STUDY 
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ABSTRACT 
The meatus acusticus internus is a bony canal located in the pars petrosae of the temporal bone and connects 
the posterior fossa cranium and the inner ear. Micro Computed Tomography (Micro CT) devices can 
provide images with a resolution of up to 1-2 micro meters and they allow for detailed investigations. In this 
study, 40 temporal dry bones were scanned with micro CT and the meatus acusticus internus were examined 
in terms of width and length. According to the analysis results the mean diameter of the meatus acusticus 
internus was 3,819 ±0.63 mm, and the mean length was 8,853 ±1.27 mm 
Keywords: İnner ear - Microcomputed tomography - Meatus acusticus internus 
 
INTRODUCTION 
The meatus acusticus internus is a short and narrow bony canal located in the pars petrosae of the temporal 
bone. This canal connects the posterior fossa cranium and the inner ear. This canal begins with a hole called 
porus acusticus internus and ends in the inner ear. Inside this channel n. vestibulocochlearis, n. facialis and 
a. labyrinthi passes through. Meatus acusticus internus is an important formation both clinically and 
anatomically. A tumor that may occur in this region may press on the structures passing through this 
channel. Knowing the structure of this canal is important for radiological determinations and surgical 
operations. In addition, there are studies showing that the morphology of this channel is different in races, 
and in addition, there are studies that this channel can be used in gender discrimination. (1-4).  
Medical imaging systems such as Computed Tomography allow imaging with a slice thickness of around 1-
2 mm. On the other hand, Micro Computed Tomography (Micro CT) devices can provide images with a 
resolution of up to 1-2 micro meters. In this way, they allow for detailed investigations.However, micro cts 
are not suitable for patient imaging and allow scanning of dry bone or small tissue from cadavers (5) 
Knowing the normal anatomy of meatus acustius internus will create a database that can be used in clinical 
studies. Although there are studies in the literature on the anatomy of Meatus acusticus internus, we have not 
found many studies with micro ct. The studies performed are generally CT and MRI studies. The aim of our 
study is to examine this channel using the high resolution of Micro CT and to contribute to the literature. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Bones  
40 dry temporal bones were included in this study. Twenty of these bones belonged to the right and 20 of 
them belonged to the left head half and did not have physical deformations. Since the samples consist of dry 
bone, parameters such as gender and mean age could not be evaluated for this study. 
Permission for the study was obtained from Ankara Yıldırım Beyazıt University Non-Invasive Ethics 
Committee (2021-36). 
Micro-CT 
All temporal dry bone samples were scanned with a micro-CT device (SkyScan 1275, Kontich, Belgium). 
The configuration and parameters were as follows: 1 mm aluminum filter, 80 keV, 125 μA, 10 μm 
resolution, exposure = 47 ms, rotation = 180° and rotation step = 0.400°. The three-dimensional 
reconstruction data was obtained by using NRecon reconstruction software (version 1.6.9.4; Bruker micro-
CT). All measurements were made with CTAn software (version 1.17.7.2; Bruker micro-CT). 
Statistical analysis 
All measurements were done twice by a single observer. Statistical analyzes and calculations were carried 
out in Minitab Statistical Software version 17 and Statistical significance level was accepted as p<0.05. 
 
RESULTS 
When all dry bones were analyzed, the mean diameter of the meatus acusticus internus was 3,819 ±0.63 
mm, and the mean length was 8,853 ±1.27 mm. The smallest and largest values measured for the mean 
diameter were found to be 2,410 mm and 4,761 mm, respectively. The smallest and largest values measured 
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for the mean length were found to be 6,904 mm and 11,543 mm. In addition, the mean ratio of the width to 
height of the IAM was calculated as 0.431±0.113. 
There was no significant difference in length and width between the channels in the right and left bones (p 
large 0.05). Since the temporales used in the study belong to dry bones, no evaluation could be made in 
terms of age and gender. 
 
DISCUSSION 
Polat et al., in their study on radiological images of 142 adults in 2019, had an average length of 9.71 mm 
(right) and 9.92 mm (left) for women; they measured the mean width as 3.97 mm (right) and 3.95 mm (left). 
Average lengths for men in the same study were 9.61 mm (right) and 9.87 mm (left); mean width was 
measured as 4.18 mm (right) and 4.15 mm (left) (1). Although there was no gender discrimination in our 
study, the values we found were generally similar to the values of this study. 
The course of meatus acusticus internus can also be used for gender discrimination. For this, the lateral 
angle introduced by Wahl is used. In this method, the angle of the meatus acusticus internus with respect to 
the medial surface of the pars petrosa is determined. Wahl determined in his study that the probability of this 
angle being greater than 45 degrees in women is higher  than in men. Pezo-Lanfranco achieved a 72% 
success in sex determination by using the Wahl method in his study on CT images of 75 men and 75 women 
in 2021 (3,6). As studies on meatus acusticus internus increase, we evaluate that the data to be obtained can 
be used in different fields. 
 
CONCLUSION 
We evaluate that studies on the normal values of meatus acusticus internus can contribute to different 
academic fields as data. 
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DİJİTAL KÜLTÜR VE DİJİTAL ÇAĞDA ANNELİK: DİJİTAL EBEVEYNLİK 
DIGITAL CULTURE AND MOTHERNING IN THE DIGITAL AGE: DIGITAL PARENTING 
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ÖZET 
Dünya çapında teknolojideki hızlı gelişim ve akıllı teflonlarının yaygın kullanımı hızlanmış hızlı bilgi akışı 
ve iletişimin etkileriyle “dijital kültür” denilen yeni bir kültür biçiminin oluşumuna neden olmuştur. Bu 
derlemede dijital kültür ile geleneksel annelikten dijital çağda anneliğe dönüşümü ve dijital ebeveynlik 
ilişkisinin literatür doğrultusunda tartışılması amaçlanmıştır. En çok kullanılan ve yaşamın olağan bir 
parçası olarak görülen sosyal medya ağları olup birinci sırada Youtube, ikinci Instagram ve üçüncü sırada 
Facebook yer almaktadır.  Türkiye’de 16-74 yaş arasındaki bireylerin internet kullanım oranını 2019 yılında 
%75,3 iken 2020 yılında %79’ ulaşmıştır ve dijital ağları doğurganlık çağı için önemli olan 25-34 yaş grubu 
daha yüksek oranda kullanmaktadır. Daha çok geleneksel bir kimlik olan annelik de dijital kültürden 
etkilenerek değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Geleneksel kimlikteki bu dönüşüm anne olma 
kararından başlayarak, gebelik, doğum, doğum sonu ve ebeveynlik sürecinde kadar etkili haline gelmiştir. 
Dijital kültürün geleneksel annelik ve ebeveynliğin dijital annelik ve ebeveynliğe evrilmesiyle 
ilişkilendirilebilir. Ayrıca dijital kültürün kadınların gebe kalma karında,  maternal bağlanmada ve emzirme 
başarısında  etkili olduğu söylenebilir. Dijital kültürden etkilenen anneler geleneksel değerler yerine cinsiyet 
açıklama, baby shower, doğum günü, diş buğdayı partileri gibi yeni kutlamalar ve armağanlaşma ritüelleri 
gibi moda akımları oluşturmuştur. Ancak dijital çağda ebeveyn-çocuk iletişimi, çocukların kontrolü ve 
denetimini oldukça zorlaştırdığından, sanal ortamda özellikle ebeveynlik yaklaşımlarını gözden geçirme 
gereksinimini doğurmuştur. Hemşirelerin, dijital kültürün prenatal ve postnatal döneme etkilerini 
belirleyebilmesi, kanıt temelli bakım ve danışmanlık hizmeti verebilmesi için bu konuda daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.    
Anahtar kelimeler: dijital kültür, gebelik, postpartum, annelik, dijital ebeveynlik 
 
ABSTRACT 
The rapid development in technology around the world and the widespread use of smartphones have led to 
the formation of a new form of culture called "digital culture" with the effects of accelerated rapid 
information flow and communication. In this review, it is aimed to discuss the digital culture and the 
transformation from traditional motherhood to motherhood in the digital age and the relationship between 
digital parenting in the light of the literature. The most used social media networks, which are seen as a 
normal part of life, are YouTube in the first place, Instagram in the second, and Facebook in the third place. 
While the rate of internet usage of individuals between the ages of 16-74 in Turkey was 75.3% in 2019, it 
reached 79% in 2020. The 25-34 age group, which is important for the childbearing age, uses digital 
networks at a higher rate and the younger generation uses them more widely. Motherhood, which is more of 
traditional identity, has also entered the process of change and transformation, influenced by digital culture. 
This transformation in traditional identity has become as effective as the decision to become a mother, 
pregnancy, birth, postpartum, and parenthood. It can be associated with the evolution of digital culture from 
traditional motherhood and parenting to digital motherhood and parenting. In addition, it can be said that 
digital culture is effective in women's pregnancy, maternal attachment, breastfeeding success. Mothers 
influenced by digital culture have created fashion trends such as gender reveal, new celebrations such as 
baby showers, birthdays, tooth wheat parties, and gift-giving rituals instead of traditional values. However, 
since parent-child communication in the digital age makes it very difficult to control and supervise children, 
it has led to the need to review especially parenting approaches in the virtual environment. It has been 
determined that more research is needed in order to determine the effects of digital culture on the prenatal 
and postnatal period of nurses and to provide evidence-based care and counseling services. 
Keywords: digital culture, pregnancy, postpartum, motherhood, digital parenting 
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GİRİŞ 
Türkiye’de 16-74 yaş arasındaki bireylerin internet kullanım oranını 2019 yılında %75,3 iken 2020 yılında 
%79’ ulaşmış ve dijital ağları, doğurganlık çağı için önemli bir yaş grubu olan 25-34 yaş grubu daha yüksek 
oranda kullanmaktadır. En çok kullanılan ve yaşamın olağan bir parçası haline dönüşen internet kullanım 
alanı sosyal medya ağları olup birinci sırada Youtube, ikinci Instagram ve üçüncü sırada Facebook yer 
almaktadır (TUIK, 2020; TUIK 2019) Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve sosyal hayata hızlı 
entegrasyonu ile global olarak oluşan yeni bir kültür ortaya çıkmıştır. Bu kültür, dijital yaşamın ve 
beraberinde getirdiği alışkanlık ve yaşantıların birikimi olan dijital kültürdür (İnci et al., 2017). Dijital 
kültür, özellikle internetin kullanıma başlanmasıyla hayatın her alanında başlayan ve akıllı telefonların 
gündelik yaşam içerisinde oldukça hızlı bir şekilde yer bulması ile hızlanmış bilgi akışı ve iletişimin 
oluşturduğu yeni bir kültür biçimi olarak da tanımlanmaktadır (İnci et al., 2017; Karagözoğlu Aslıyüksek, 
2016). Bu kültür bireysel ve sosyal alanda birçok değişimi beraberinde getirmekle birlikte geleneksel 
annelik değerlerinin de değişim sürecine girmesine, yeni nesil annelik ve yeni model anne-çocuk ilişkisinin 
ortaya çıkmasına, sonuç olarak dijital annelik, dijital ebeveynlik kavramının tartışılmaya başlanmasına 
neden olmaktadır (Ergül ve Yıldız, 2021). 
Çoğu kültürde yaşamın normal bir süreci olarak kabul edilen gebelik, doğuma ve aileye yeni katılan 
yenidoğana uyum için hazırlanmayı gerektirebilir (Taşkın 2020). Gebelik sürecindeki bu hazırlık, kadınlara 
anne olma, planlama ve hazırlık yapmaya fırsat tanıyan, kadın yaşamında fizyolojik, psikolojik ve sosyal 
değişimlere uyumu gerektiren bir dönemdir (Kocademir ve Gerçek, 2020) Bu süreçte kadınlar,  anne olmaya 
karar verdikleri andan itibaren sosyal medya ağları ve blokları yakından takip ederek, beslenme, alışveriş 
tavsiyeleri almaktadırlar.  Aynı zamanda kadınlar fotoğraf ve yazılarını dijital ortamda paylaşmakta ve en 
çok beğeni alma, takip edilme listesini arttırma çabasıyla yarış içine girebilmektedirler. Kadınlar gebelikte 
kilo alırken diğer taraftan da formlarını korumaları gerektiğini düşündüğünden, bu durum kimi kadınlarda 
anneliğin arzulanandan çok kaçınılan bir duygu ve davranış biçimine dönüşmesine neden olabilmektedir 
(Ergül ve Yıldız, 2021). Bunun yanı sıra dijital kültür, üst düzey düşünme becerilerine sahip, dijital araçları 
ve onlara entegre uygulamaları çok hızlı keşfederek öğrenebilen, çok boyutlu ve işlevsel düşünebilen bir 
nesil de oluşturmaktadır.  Fakat bunun yanında düşük dikkat süresine sahip, hızlı düşünüp karar veren, ilişki 
ve iletişimde sabırsız, isteklerine hemen yanıt isteyen, dijital olarak yaşayıp öğrenirken fiziksel olarak yalnız 
bir neslin oluşumuna da tetiklemiştir (Karagözoğlu Aslıyüksek, 2016). Bu durum eğitim ve çocuk yetiştirme 
alanlarında değişim ve uyumun gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Çünkü gerek eğitimde dijital 
olanakların ve ulaşılabilirliğin artması gerek bu neslin dijital okuryazarlıklarının artması dijital çağın bir 
gerekliliği olarak görülse de dijital araçların kullanımının artması çocukların biyopsikososyal anlamda zarar 
görme riskini de artırmaktadır (İnan Kaya, 2020). Dolayısıyla dijital çağda çocuk yetiştirmenin çok boyutlu 
olumlu ve olumsuz yönleri vardır (Buckingham, 2015). Nitekim Prensky dijital çağın, toplumu kuşaklar 
açısından ikiye böldüğünü iddia ederek ‘dijital yerli’ ve ‘dijital göçmen’ tanımlarını ortaya atmıştır 
(Prensky, 2001). Buna göre dijital yerli; dijital çağa ve çağın dijital gerekliliklerinin içerisine doğan bunlarla 
büyüyen ve yoğrulan nesli ifade ederken, dijital göçmen; dijital çağ ve dijital araç-gereçlerle sonradan 
tanışan ve bu çağa uyum sağlamaya çalışan nesli ifade etmektedir. Bu durum da iki neslin birbirini anlama 
ve hayata uyum sürecinde, önemli farklılıklar yaratmaktadır.  
Bu derlemede dijital kültürün geleneksel annelikten dijital çağda gebelik kararından başlayarak, gebelik, 
doğum ve postpartum sürecini içeren dijital çağda annelik ve dijital ebeveynlik başlıkları altında ele alınarak 
tartışıldı. Dijital kültür ile geleneksel annelikten dijital çağ anneliğine dönüşümü ve dijital ebeveynlik ilişkisi 
literatür doğrultusunda ele alındı. 
 
DİJİTAL ÇAĞDA ANNELİK 
Çoğu toplumda kültürel ve geleneksel olarak kadının birincil görevi olan anneliktir.  Annelik toplumsal 
yaşamın içinden beslenen, kimi zamanda o yapıyı besleyen bir gerçekliktir’’ (Aktaş, 2019) Annelik, gebelik 
ve doğumla başlayıp kadın yaşamı boyunca devam eden bir süreç olarak tanımlanabilir (Demirbaş ve 
Kadıoğlu, 2014).  Annelik için başlangıç sürecini oluşturan gebelik döneminde fizyolojik değişiklikler kadın 
bedeninde ve taşıdığı bebeği ile birlikte yaşanmaktadır. Anne için bu süreç çok yeni heyecan verici aynı 
zamanda bilinmezlerle doludur.  Postpartum dönemi de anne bedeninde değişim sürecinin devam ettiği ve 
yeni doğan bebek bakımı ve uyum sorunları yaşanabilen süreçtir (Taşkın, 2020).  Günümüzde anne adayları 
ve anneler bu sorunların çözümünde bilgi edinmek için dijital kaynaklara başvurabilmektedir. Kraschnewski 
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ve arkadaşları (2014) ABD’de kadınların gebelik döneminde dijital kaynakları nasıl kullandığını 
incelemiştir. Bu çalışmada gebe kadınların doğum öncesi izlemlerde bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için 
yeterli zaman bulamadıklarından ve kontrole gitseler bile gebe izlemlerinin hasta merkezli olmaması, 
sorularının yanıtlanması için kendilerine yeterince zaman ayrılmaması gibi nedenlerle dijital kaynaklara 
yöneldiklerini belirlenmiştir. 
Ergül ve Yıldız (2021) küçük grup çalışmasında annelerin Instagramda paylaştıkları görseller ve metinler 
doğrultusunda “doğum öncesi”, “doğum esnası” ve “doğum sonrası” olmak üzere paylaşımların üç grupta 
toplandığını bildirmiştir. Örnekleme dahil olan annelerin gebelik dönemine ilişkin paylaşımlarında; gebe 
kalmak için geçirilen zorlu süreçler, hafta hafta gebelik, diğer gebelere yeme- içme tavsiyeleri, kilo kontrolü, 
bedenlerinde meydana gelen değişimler, yaşanılan sıkıntıların neler olduğu, hangi hastane ve hangi doktora 
gittikleri gibi birçok tema yer aldığı görülmektedir. Doğum esnasındaki paylaşımları; önceden planlanan 
doğum fotoğrafları için profesyonel bir ekibe ilişkin yazılar, düzenlenen hastane odaları,  eşlerinin de 
yanlarında olduğu doğum klipleridir. Doğum sonrası paylaşımları ise; doğum sonrası annenin fiziksel ve 
ruhsal durumu, bebeğini nasıl besleyeceği, faydalı ya da zararlı şeyler, çocuğunu büyütürken yaşadığı çevre 
baskısı, anne-bebek kıyafet alışverişi gibi genel olarak bebek/çocuk bakımı ve annelik üzerine olduğu 
görülmüştür.  
ABD’de Facebook'un gebeler tarafından kullanımını araştırmak amacıyla yapılan çalışmada; doğum 
öncesinde, ebeveynlerin gebelikle ilgili bilgilerini, fetüsün ultrason fotoğraflarını, cinsiyetini çevresiyle 
paylaşmasının ve doğacak olan bebeğin ailenin bir üyesi olarak tanıtma girişimlerinin, bebeğine bir kimlik 
kazandırmasına yardımcı olduğu, aile olma kavramının güçlenmesine destek sağladığı bildirilmiştir. Bu 
çalışmada maternal bağlanma olumlu etkilediği için doğum öncesi bağlanma ile sosyal medya arasında da 
bir ilişki olduğu düşünülmektedir (Harpel 2018). Yapılan diğer bir çalışmada; annelerin yaklaşık %53’i 
sosyal medyadan edindikleri bilgilerin emzirme süreçlerine olumlu katkıda sağladığını bildirirken, annelerin 
%50’si sosyal medyadan aldıkları kaynaklara önemli oranda güvendiğini belirtmektedir. Ayrıca sosyal 
medyanın, emziren anneler için oldukça güvenilir ve ilk sırada başvurulan bir kaynak olduğu da 
bildirilmektedir (Demirtaş ve Çelik 2017). Ayrıca diğer başka çalışmalarda da çevrimiçi olarak verilen 
bilgilerinin emzirmeyi teşvik ettiği, kadınların öz bakımları ve bebek besleme uygulamaları ile ilgili fayda 
sağladığı bildirilmiştir (Alianmoghaddam ve ark 2019; Grimes ve ark., 2014). 
Dijital kültürün diğer bir etkisi annelikte geleneksel değerlerden sıyrılarak yeni bir boyut kazanan diğer bir 
konu kutlamalar ve armağanlaşma ritüelleridir. Bunlar cinsiyet açıklama, baby shower, doğum günü, diş 
buğdayı partileri gibi kutlamalardır ve bu tür ritüeller gerekliliği sorgulanmadan moda akımı haline gelerek, 
takipçiler tarafından taklit edilmektedir (Altaş, 2018). Ayrıca çağımızda dijital kültür annelik ve anne-çocuk 
ilişkisine ilişkin oldukça radikal değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur ( Akbaş, 2019; Kocademir ve 
Gerçek,2020;  Ergül ve Yıldız, 2021). Hatta bu annelerin Youtuberlık, blogger yazarlığı, instamom gibi yeni 
nesil mesleklere yöneldiği görülmektedir. Bu tür dijital platformlarda anneler doğum öncesi alışveriş, 
gebelik, doğum, baby shower, bebek bakımı, beslenmesi, uyku düzeni gibi birçok bilgi ve tecrübeyi 
interaktif bir olarak paylaşabilmektedir (Ergül ve Yıldız, 2021). 
 
DİJİTAL EBEVEYNLİK 
“Dijital ebeveyn”; dijital çağın sunduğu yeni dünyayı yadırgamayan, temel düzeyde dijital araçların 
kullanımına hakim ve mevcut risklerin farkında olan, çocuğunu bu risklere karşı koruyabilme konusunda 
güdülenmiş, dijital araçların doğru kullanımı hakkında çocuğuna rol model olabilen, gerçek dünyada olduğu 
gibi sanal ortamda da kişilik haklarına saygı duymayı görev edinmiş, teknolojik gelişmelere açık ve takip 
eden anne babaları ifade eder (Kabakçı Yurdakul et al., 2013; Yay, 2019). Yapılan araştırmalar 
incelendiğinde genç nesil ebeveynlerin daha fazla dijital araçları kullandığı belirlenmiştir. Baker ve 
Morawska (2017) çalışmasında 40 yaşın altındaki daha genç ebeveynlerin, sosyal medyayı ileri yaş 
ebeveynlerden daha fazla kullandığını belirlemiştir. Duggan ve ark., (2015)’nın çalışma sonucu da, annelerin 
babalardan daha sık sosyal medya sitelerini destek almak için kullandığını bildirmiştir. İngiltere 
çalışmasında bebeklere ilişkin ebeveynlik sitesi çalışmasında ebeveynlerin %76'sının 35 yaşın altında 
olduğu, İsveç çalışmasında da bu oranın %76,5 olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmalarda web sitesi ziyaretçisi 
ebeveynlerin çoğunluğunun genç yaşlarda olması genellikle ilk kez ebeveyn olmalarıyla ilgili bulunmuştur 
(Madge ve Connor 2006; Sarkadi ve Bremberg 2005). 
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Dijital ebeveynlikte diğer önemli konu günümüz çocuklarının dijital çağın olanaklarıyla kuşatılmış bir 
dünyaya gözlerini açması ve büyümesidir. Literatürde, çocukların internet kullanım yaşlarının giderek 
düştüğü ve tüm internet kullanıcıları içerisindeki paylarının önemli oranda arttığı gösterilmektedir 
(Livingstone et al., 2011). Bu nedenle bu çocukları yetiştirme sürecinde koruma ve kontrol edebilme 
bakımından ebeveynlerin bu dijital çağa ayak uydurmaları ve çağı tanımaları çocuklarının her bakımdan 
sağlıklı bir biçimde büyüyebilmeleri için önem arz etmektedir (Zeybekoğlu Akbaş & Dursun, 2020). Çünkü 
bilgisayar, akıllı telefon-tablet ve internet odaklı dijital çağ her anlamda çocukların sosyalleşmesini ve 
sosyal ilişki niteliklerini etkilemektedir (Özkan & Hira, 2017). Son yılların yeni trendi olarak hayatımıza 
giren sosyal medya platformları sosyalleşme ve sosyal ilişki niteliklerine de farklı bir boyut kazandırmıştır. 
Özellikle pandemi sürecinde; sosyal medya platformlarının kullanımının ve dijital ortam dizilerine olan 
ilginin artması, online iş toplantıları, online eğitim, online veri toplama ve depolama sistemi, online alış-
veriş gibi birçok sanal uygulamanın hayatımıza girmesiyle dijital çağın, farklı boyutlarıyla yaşamı 
kolaylaştıran bir yönü keşfedilmiş olsa da (Yıldırım & İpek, 2020), tüm bu pozitif görünen etkilerinin 
yanında, sosyal yaşamda çocukları tehdit eden birçok olumsuz eylemleri de beraberinde getirmektedir 
(Özkan & Hira, 2017). Örneğin küçük bir çocuğun daha ileri yaşlarda tanışması ya da yapması uygun olan 
uygulamalarla karşılaşabilmesi ve hatta bunları deneyimlemek istemesi, şiddet, argo ya da cinsel içerikli 
görsel ve işitsel uyaranlara maruz kalması bunlardan bir kaçı arasındadır (Güney, 2020). Çocukların uzun 
süre internet kullanımı, internet bağımlılığını artırarak, çocukların her anlamda gelişimlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu durum da çocukların hem aileleri hem de çevreleriyle sosyalleşme sürecini olumsuz 
etkilemektedir (İnan Kaya, 2020; Özkan & Hira, 2017). Dijital çağ, çocukların kontrol ve denetiminin 
oldukça zor olduğu sanal ortamda özellikle ebeveynlik yaklaşımlarını gözden geçirme gereksinimi 
doğurmuştur.  
 
SONUÇ VE ÖNERİLER  
Son yıllarda internet tabanlı dijital medya, teknoloji kullanımının yaygınlaşması dijital kültürün oluşmasında 
etkili olmuştur. Bu kültür erişim kolaylığı açısından anne adayları gebeler doğum yapan kadınlar ve 
ebeveynler için popüler bilgi ve paylaşım kaynağı haline gelmiştir.  Yapılan çalışma sonuçları yeni nesil 
anne adayları, anneler ve kadın ebeveynlerin dijital medyayı daha fazla yararlandığını göstermiştir. Prenatal, 
postnatal dönemde annelere ve özellikle yeni ebeveynlere dijital medya kullanımının genel olarak olumlu 
etkileri olduğu görülmüştür. Gebelik döneminde anne karnındaki fetüse ait sosyal medya paylaşımlarının 
yenidoğanın aile bireyi olarak kabulü ve maternal bağlanmanın erken başlamada etkili olduğu belirlenirken, 
gebelik ve ebeveynlik sürecinin kadın bedeni üzerinde değişimlere neden olacağından, takipçi sayısını 
önemseyen kadınlar tarafından gebe olma kararını olumsuz etkileyebildiği belirlenmiştir. Doğum sonu 
çevrimiçi olarak verilen bilgiler emzirmeyi teşvik etmekte, kadınların öz bakımı ve bebek besleme 
uygulamalarına fayda sağlamaktadır. 
Dijital kültürden etkilenen anneler geleneksel değerler yerine cinsiyet açıklama, baby shower, doğum günü, 
diş buğdayı partileri gibi yeni kutlamalar ve armağanlaşma ritüelleri oluşturmuştur. Bunlar kutlamalar ve 
ritüellerin gerekliliği sorgulanmadan moda akımı haline gelerek, takipçiler tarafından taklit edilmektedir. Bu 
derlemede konuya ilişkin sınırlı sayıda çalışmaya ulaşıldığından Doğum Kadın hastalıkları Hemşirelerinin 
dijital kültürün prenatal ve postnatal döneme etkilerini belirlemek, kanıt temelli bakım ve danışmanlık 
hizmeti vermeleri için bu konuda daha fazla araştırma ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Doğum Kadın 
Hastalıkları, Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı ve Ruh Sağlığı hemşirelerinin dijitalleşen dünyada hızla bir 
değişim sürecinde olan ebeveynlik ve ebeveyn-çocuk ilişkisi ve dijital kültürün etkilerinin yakından takip 
edilmesi araştırılması önerilmektedir. 
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ÖZET 
 
Amaç: Bu araştırma, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinde Covid-19 Hastalığı ile ilgili risk faktörlerinin 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini, Elazığ 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan 
toplam 295 personel oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve araştırmaya 287 personel 
katılmıştır (Cevaplılık oranı: %97,3). Araştırmada, COVID-19 tanısı almış personeller ile aynı kurumda 
çalışan ve enfeksiyon geçirmemiş personeller arasında vaka-kontrol çalışması yapılmıştır. Verilerin 
toplanmasında 30 sorudan oluşan bir anket ile sağlık çalışanlarının demografik özellikleri ve Covid-19 
hastalığıyla ilgili risk faktörlerinin belirlenmesiyle ilgili kişisel koruyucu ekipman kullanımları, çalışma 
koşulları ve personellerin enfeksiyon kontrolüyle ilgili eğitim alma durumları karşılaştırılmıştır.  
Bulgular: Katılımcıların %63,4’ü erkek, %36,6’sı kadındır. Araştırmaya katılan 287 personelin %31,4’ü 
Covid-19  tanısı alırken (n=90), %68,6’sı ise Covid-19  tanısı almamıştır (n=197). Covid-19 tanısı alma 
durumu ile cinsiyet, yaşanılan yer, pandemi dönemi günlük çalışma süresi, el hijyeni uygulaması gereken 
zamanlarda uygulama durumu, hastaya dokunduktan sonra el hijyeni sağlama yöntemi, her hasta ile temasta 
standart enfeksiyon kontrol önlemleri alma durumu, gerekli olan durumlarda kişisel koruyucu ekipmanları 
kullanma durumu ve yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipman kullanma durumu arasında anlamlı düzeyde 
ilişki bulunmuştur (p < 0.05). 
Sonuç: Pandemi döneminde aktif rol oynayan acil sağlık hizmetleri çalışanlarının Covid-19 enfeksiyonu 
risk faktörlerinin saptanarak, bu risk faktörlerinden korunması sağlık sisteminin işleyişi açısından oldukça 
önemlidir. 112 Acil sağlık hizmetleri çalışanları, Covid-19 enfeksiyonundan korunması konusunda 
bilgilendirilmeli ve yeterli destek sağlanmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Pandemi, Covid-19, Acil Servis Çalışanları, Risk faktörleri. 
 
ABSTRACT 
Purpose: The present study was conducted to evaluate the risk factors related to Covid-19 Disease in 112 
Emergency Health Services personnel. 
Method: The population of the descriptive study consisted of a total of 295 personnel working in Elazığ 112 
Emergency Health Services. Sample selection was not made in the study, and 287 personnel participated 
(Responsiveness rate: 97.3%). In the study, a case-control study was conducted between the personnel 
diagnosed with COVID-19 and the personnel working in the same institution and not having an infection. In 
data collection, a questionnaire consisting of 30 questions was used to compare the demographic 
characteristics of healthcare workers, the use of personal protective equipment related to the determination 
of risk factors for Covid-19 disease, working conditions, and the training status of personnel on infection 
control. 
Findings: 63.4% of the participants were male and 36.6% of them were female. While 31.4% of the 287 
personnel participating in the study were diagnosed with Covid-19 (n=90), 68.6% of them were not 
diagnosed with Covid-19 (n=197). A significant correlation was found between the status of being 
diagnosed with Covid-19, gender, the place of residency, the daily working time in the pandemic period, the 
status of application when hand hygiene is required, the method of maintaining hand hygiene after touching 
the patient, the standard infection control measures in contact with each patient, the use of personal 
protective equipment when necessary, and the use of adequate personal protective equipment (p < 0.05). 
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Conclusion: It is very important for the functioning of the health system to determine the risk factors of 
Covid-19 infection of emergency health services personnel who play an active role during the pandemic 
period and protect them from these risk factors. 112 Emergency health services personnel should be 
informed about the protection from Covid-19 infection and adequate support should be provided. 
Keywords: Pandemic, Covid-19, Emergency Service Personnel, Risk factors. 
 
INTRODUCTION 
COVID-19 disease was identified in Wuhan, China at the end of 2019 and quickly turned into a pandemic 
(1). Approximately 21 million people have been affected by this disease in six months from the day it was 
defined, and 760.000 people have died (2). 
In our country, 273,000 people had COVID-19 until September, and it was announced that 29,865 of them 
were healthcare professionals (3). Healthcare professionals have faced many problems different from 
working conditions under normal conditions due to the pandemic. At the beginning of these problems are 
the risk of infection and the unintentional spread of infection (4,5). 
Healthcare professionals working in the Emergency Health Services (EHS) primarily come into contact with 
people in need of health care from various aspects and are seen as an important part of the health system. In 
addition, they provide supportive and continuous service for emergencies such as natural disasters and 
epidemics. In order to provide timely and effective service to individuals in need of health care, it is 
necessary to meet the social, psychological, material, and moral needs of the emergency health services 
professionals and to provide support. In addition, since they are the first responders to suspicious situations, 
they face the risk of illness, injury, and death (6). 
As a result, the risk for healthcare professionals is increased both from their work in the hospital and from 
community-based contacts. Asymptomatic cases are also contagious and there is a risk of infection of both 
other professionals and hospitalized patients. Healthcare professionals should be constantly questioned in 
terms of symptoms and the contact of COVID-19. Working hours should be kept as short as possible and 
workload should be reduced. Adequate personal protective equipment should be provided. The possibility of 
community-based transmission should also be considered, and warnings should be made for the entire 
society, especially healthcare professionals, to comply with mask and social distance rules. 
In the present study, it was aimed to determine the risk levels by evaluating the risk factors related to 
COVID-19 on 112 emergency health services professionals. 
 
MATERIALS and METHODS  
The population of the descriptive study consisted of a total of 295 personnel working in Elazığ 112 
Emergency Health Services. Sample selection was not made in the study, and 287 personnel participated 
(Responsiveness rate: 97.3%). First, ethics committee approval for the study, and then, the written informed 
consents from the T.R. Ministry of Health, General Directorate of Health Services, Scientific Research 
Platform, and the participants were obtained. In the study, a case-control study was conducted between the 
personnel diagnosed with COVID-19 and the personnel working in the same institution and not having an 
infection. In data collection, a questionnaire consisting of 30 questions was used to compare the 
demographic characteristics of healthcare workers, the use of personal protective equipment related to the 
determination of risk factors for Covid-19 disease, working conditions, and the training status of personnel 
on infection control. The data of the study was collected by web-based survey method in order to minimize 
face-to-face interaction due to the Covid-19 pandemic. Statistical Package for the Social Sciences-22 (SPSS-
22) program was used for the analysis, error checks and tables were made through the program. Descriptive 
data were expressed as numbers and percentages, and p < 0.05 was accepted as a statistical significance 
level. 
 
FINDINGS 
When the distribution by gender is examined, the rate of men is 63.4% and the rate of women is 36.6%. 
34.8% of the participants are single and 65.2% of them are married. When the distribution by the titles is 
analyzed, the rate of paramedics is 35.9%, the rate of emergency medical technicians is 29.3%, the rate of 
doctors is 5.2%, and the rate of nurses is 2.4% (Table 1). 
   Table 1. Descriptive Characteristics of the Participants (N = 287) 
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Variable Characteristics Number % 
Gender Male 182 63,4 

Female 105 36,6 

Marital status 
Single 100 34,8 
Married 187 65,2 

Age 20-25 47 16,4 
26-35 139 48,4 
35+ 101 35,2 

Educational level Primary school 6 2,1 
High school 59 20,6 
University 220 76,6 
Postgraduate 2 0,7 

Time in service 0-5 81 28,2 
6-10 81 28,2 
11-15 50 17,4 
16-20 26 9,1 
20+ 49 17,1 

Number of children 0 112 39,0 
1 58 20,2 
2 78 27,2 
3 or more 39 13,6 

Place of residence Village/Town 7 2,4 
District 36 12,5 
Province 244 85,0 

Title Emergency Medical 
Technician 84 29,3 
Doctor 15 5,2 
Nurse 7 2,4 
Health Officer 16 5,6 
Paramedic 103 35,9 
Driver 59 20,6 
Other 3 1,0 
Total 287 100,0 

 

The relationships between the status of being diagnosed with COVID-19 and demographic information were 
examined. A statistically significant correlation was found between the status of being diagnosed with 
COVID-19 and gender, place of residence, the daily working time during the pandemic period, the status of 
applying hand sanitizer when hand hygiene is required, the method of ensuring hand hygiene after 
examining the patient, the status of taking standard infection control measures in contact with each patient, 
the status of using personal protective equipment when necessary, and the status of using sufficient amount 
of personal protective equipment (Table 2). 

Table 2. Case-Control Group Distributions (N = 287) 

  

Have you been diagnosed with COVID-19? 

p Yes No 

n % n % 
Gender Male 46 51,1% 136 69,0% 0,003* 
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Female 44 48,9% 61 31,0% 

Marital status 
Single 38 42,2% 62 31,5% 

0,051 Married 52 57,8% 135 68,5% 
Age 20-25 19 21,1% 28 14,2% 

0,246 26-35 44 48,9% 95 48,2% 
35+ 27 30,0% 74 37,6% 

Educational level Primary school 2 2,2% 4 2,0% 

0,171 
High school 25 27,8% 34 17,3% 
University 63 70,0% 157 79,7% 
Postgraduate 0 0,0% 2 1,0% 

Time in service 0-5 28 31,1% 53 26,9% 

0,108 

6-10 28 31,1% 53 26,9% 
11-15 16 17,8% 34 17,3% 
16-20 2 2,2% 24 12,2% 
20+ 16 17,8% 33 16,8% 

If you are married, How many 
children have got? (If you are not 
married: Write "0" with the 
number) 

0 38 42,2% 74 37,6% 

0,438 
1 13 14,4% 45 22,8% 
2 26 28,9% 52 26,4% 
3 or more 13 14,4% 26 13,2% 

Place of residence Village/Town 2 2,2% 5 2,5% 

0,004* District 20 22,2% 16 8,1% 
Province 68 75,6% 176 89,3% 

Title Emergency Medical 
Technician 32 35,6% 52 26,4% 

0,508 

Other 1 1,1% 2 1,0% 
Doctor 2 2,2% 13 6,6% 
Nurse 3 3,3% 4 2,0% 
Paramedic 29 32,2% 74 37,6% 
Health Officer 4 4,4% 12 6,1% 
Driver 19 21,1% 40 20,3% 

The average number of shifts per 
month 

0-10 85 94,4% 188 95,4% 
0,461 11-20 5 5,6% 9 4,6% 

Did you choose this profession 
willingly? 

Yes 77 85,6% 171 86,8% 
0,453 No 13 14,4% 26 13,2% 

Have you worked in the department 
that provides health services to 
COVID-19 patients during the 
pandemic period? 

Yes 85 94,4% 191 97,0% 
0,238 No 

5 5,6% 6 3,0% 

What are your daily working hours 
during the pandemic period? 

8 hours 3 3,3% 14 7,2% 

0,041* 

10 hours 0 0,0% 3 1,5% 
12 hours 4 4,4% 3 1,5% 
16 hours 2 2,2% 0 0,0% 
24 hours 80 88,9% 177 89,8% 

Have you received any special 
training on health care for COVID-
19 patients? 

Yes 21 23,3% 39 19,8% 
0,296 No 69 76,7% 158 80,2% 

Had you been living alone at home 
for 14 days before you were 
diagnosed with COVID-19? 

Yes 14 15,6% 1 7,7% 
0,400 No 76 84,4% 12 92,3% 

Have you received training on 
infection control measures? 

Yes 26 28,9% 48 24,4% 
0,251 No 64 71,1% 149 75,6% 
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Have you received training on the 
use of personal protective 
equipment? 

Yes 34 37,8% 66 33,5% 
0,283 No 56 62,2% 131 66,5% 

What type of training did you 
receive on the use of personal 
protective equipment? 

I didn’t receive 48 53,3% 115 58,4% 

0,568 
Verbal lecture 12 13,3% 22 11,2% 
Video Lecture 28 31,1% 51 25,9% 
Applied Lecture 2 2,2% 9 4,6% 

Do you apply hand hygiene when it 
is necessary? 

Rarely 5 5,6% 4 2,0% 

0,014* Mostly 32 35,6% 45 22,8% 
Always 53 58,9% 148 75,1% 

How do you ensure hand hygiene 
before examining the patient? 

By using an alcohol-based 
hand sanitizer 48 53,3% 110 55,8% 

0,075 
With no direct contact 0 0,0% 1 0,5% 
With a non-sterile glove 29 32,2% 75 38,1% 
By washing with soap and 
water 13 14,4% 11 5,6% 

How do you maintain hand hygiene 
after examining the patient? 

By using an alcohol-based 
hand sanitizer 42 46,7% 129 65,5% 

0,030* 

With no direct contact 0 0,0% 1 0,5% 
By changing the gloves 30 33,3% 41 20,8% 
I change the gloves and 
wash my hands with soap 
and water 

0 0,0% 1 0,5% 

By washing with soap and 
water 18 20,0% 25 12,7% 

Is hand sanitizer accessible in the 
workplace? 

Sometimes 15 16,7% 24 12,2% 

0,585 Yes 74 82,2% 171 86,8% 
No 1 1,1% 2 1,0% 

Do you take standard infection 
control measures in every contact 
with a patient? 

Mostly 37 41,1% 62 31,5% 

0,002* 

Always 38 42,2% 124 62,9% 
Rarely 13 14,4% 9 4,6% 
I don't know what the 
standard infection control 
measures are 

2 2,2% 2 1,0% 

Do you use personal protective 
equipment when necessary? 

Mostly 42 46,7% 47 23,9% 

0,000* 
Always 37 41,1% 139 70,6% 
Never 1 1,1% 1 0,5% 
Rarely 10 11,1% 10 5,1% 

Is there sufficient personal 
protective equipment? 

I don’t know 23 25,6% 18 9,2% 

0,000* Yes 49 54,4% 150 76,1% 
No 18 20,0% 29 14,7% 

*p<0,05 

When the relationship between gender and the status of being diagnosed with COVID-19 is examined, 
51.1% of those diagnosed with COVID-19 are male and 48.9% of them are female. 31.5% of those not 
diagnosed with COVID-19 are single and 68.5% of them are married. 
When the relationship between the place of residence and the status of being diagnosed with COVID-19 is 
examined, 75.6% of those diagnosed with COVID-19 live in the province and 22.2% live in the district. 
When the relationship between the daily working hours of the pandemic period and the status of being 
diagnosed with COVID-19 is examined, the rate of those who work 24 hours a day is 89.8%, and the rate of 
those who work 8 hours is 7.2%. 
When the relationship between the status of applying hand sanitizer when hand hygiene is required and the 
status of being diagnosed with COVID-19 is examined, the rate of those who have been diagnosed with 
COVID-19 is 35.6%, and the rate of those who always apply hand sanitizer is 58.9%. When the 
relationship between the method of ensuring hand hygiene after examining the patient and the status of 
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being diagnosed with COVID-19 is examined, the rate of those who use alcohol-based hand disinfectant is 
65.5%, the rate of those who change the gloves is 20.8%, and the rate of those who wash their hands with 
water and soap is 12.7%.  
 
CONCLUSION  
It is very important for the functioning of the health system to determine the risk factors of Covid-19 
infection of emergency health services personnel who play an active role during the pandemic period and 
protect them from these risk factors. 112 Emergency health services personnel should be informed about 
the protection from Covid-19 infection and adequate support should be provided. 
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GİRİŞ 
Sosyal zeka terimi ilk olarak 20. yüzyılın başlarında kullanılmıştır ve bu zamandan sonra pek çok kişi 
tarafından tanımlanmaya çalışılmıştır. Son yıllarda sosyal becerilerin tanımlanması, geliştirilmesi ve bu 
özelliklere dayanan bir rekabet ortamının kurulması ile yeni bir iş dünyası oluşmaktadır. Bu değişen iş 
yaşamında kişinin teknik bilgileri kadar sosyal becerilerinin de ön plana çıktığı görülmektedir. Sosyal 
beceriler giderek daha fazla kişi tarafından araştırılıp açıklanmaktadır. Sosyal beceriler çok boyutlu olan 
zeka kavramının bir parçasıdır. Sosyal zeka, ilk olarak Sorendike tarafından kişinin eylem ve davranışlarının 
tanımlanması için kullanılmıştır. Karşısındakini algılama becerisi ve diğer insanlarla ilişkilerde akıllı 
davranış anlamına gelen sosyal zeka, içsel/kişiler arası davranışların geniş bir koleksiyonunu içeren 
kapsamlı bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal bilgi süreci, sosyal beceri ve sosyal farkındalık 
bileşenlerinden oluşmaktadır (1). Sosyal zekanın genel kabul görmüş tanımı Gardner’e aittir. Ona göre 
sosyal zeka; “Bireyin diğer insanların ruh hallerini, duygularını, isteklerini, motivasyonlarını ve niyetlerini, 
nasıl çalıştıklarını, onlarla nasıl ortaklaşa çalışılabileceğini anlayabilme, problemleri ve karışıklıkları 
çözebilme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (2-4). Bağımsız bir fenomen olarak, sosyal zeka, sosyal bir 
durumu çözerken, insanlarla etkileşimde belirli durumlarda kendini gösterir. Çoğu araştırmacı, sosyal 
zekanın sosyal çevreye uyum sağlamayı amaçladığını kabul eder. Kubyshkin, sosyal zekayı incelerken, 
sosyal başarıya ulaşmak için açık bir güdüye sahip insanların önde gelen özelliklerinin aktivite ve özgüven, 
çekiciliklerini gerçekleştirme ile yüksek benlik saygısı ve oldukça gelişmiş sosyal zeka olduğunu 
belirtmektedir (5). Kunitsyn, küresel bir kapasite olarak gördüğü sosyal zekanın, kişilerarası durumların 
gelişimini, bilgi ve davranışların yorumlanmasını, sosyal etkileşime hazır olmayı ve karar vermeyi sağlayan 
bir kavram olarak tanımlamaktadır. Bu sayede sosyal zekanın içeriği kişisel özelliklerle yakından ilişkili çok 
bileşenli bir yetenek olarak genişletilmiştir (6). Yüksek çalışma saatleri, düşük ücret, çalışma ortamının 
stresli oluşu, kötü fiziki şartlar, bozuk hijyenden doğan huzursuzluk, aileyle yeterli zaman geçirememe, 
sosyal faaliyetlere zaman ayıramama gibi unsurlar sebebiyle hekimler yıpranmakta ve iş performanslarında 
düşüş görülebilmektedir (7). Sosyal zekanın hekimlerin iş yaşamlarında kurdukları ilişkinin kalitesini 
belirleyeceğini düşünmekteyiz. Hasta ve hekim arasında kurulan kaliteli ilişki sayesinde hasta-hekim 
memnuniyeti sağlanmakta, hasta tedaviye daha uyumlu davranmakta, karşılıklı güven ortamı sağlandığı için 
hasta başka hekim arayışlarına girmemekte ve poliklinik yükü azalmaktadır. Sosyal zekası yüksek hekimler 
karşılaşılan sorunları daha rahat çözmekte ve bu sayede daha mutlu çalışmaktadır. Bu doğrultuda hekimlerin 
sosyal zekalarının tespitinin önemli olduğu kanaatindeyiz.  
Klinik iletişimde mükemmelliği tarif etmek zordur, ancak doktorun hastalarının iletişim tarzını kavrama ve 
her ikisi için de verimliliği ve memnuniyeti artırmak için kendi tarzını buna göre ayarlama becerisiyle ilgili 
olduğu söylenebilmektedir (8). İletişim kalitesi ile ilgili çalışmaların hepsinde hastanedeki tüm alanlara ait 
hasta memnuniyetsizliğinin varlığından bahsedilmektedir (9). Alınan tedaviyi hatta bu tedavinin sonuçlarını 
belirleyen ana etmenlerden biri hekim-hasta arasında kurulan iletişimdir (10-12). Bu sebeple iletişim 
becerilerinin, temel beceriler kadar önemli olduğu, tıp müfredatına eklenmesi gereken bir konu olduğu fikri 
yaygınlaşmaktadır (9). İletişim, hasta ile ilk tanışmada, öykü almada, tanı koyma ve tedaviye doğru karar 
vermede, hastanın bakımına etki etmede oldukça önemli yer tutmaktadır. İletişim hayatın her döneminde yer 
almaktadır. Hasta ile ilk karşılaşma anından itibaren bütün sağlık çalışanları iletişim becerilerini doğru 
şekilde kullanmaya ihtiyaç duymaktadır. Hastanın sorunlarının tespiti ve giderilmesi aşamasında iletişim 
becerileri önemli olmaktadır (13-15). Çeşitli meslek gruplarında oluşan rekabet ortamı sağlık alanında da 
kendini göstermekte ve hızla artmaktadır. Bu rekabet ortamı sağlık hizmet kalitesinin artırılmasını 
gerektirmektedir ve bu doğrultuda uygulamalar yapılmaktadır. Kişiler arası iletişim becerisini geliştirmek 
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amacıyla düzenlenen hizmet içi programlar da bu uygulamalardan biri olarak gösterilmektedir (16). 
İnsanlarla iç içe olunan sosyal meslek gruplarında kişilerin iletişim beceri seviyelerinin yüksek düzeyde 
olması gerekmektedir (17). Hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olma gayesiyle iletişim kuran sağlık 
çalışanların, zayıf ve güçlü yönlerini, kişisel özelliklerini ve duygularını iyi bilmesi etkin iletişim için 
gereklilik arz etmektedir. İnsanları anlama ve tanıma konusunda tüm sağlık çalışanları donanımlı olmalıdır. 
Bu doğrultuda sağlık çalışanlarının iletişim becerilerini geliştirmeleri sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaçtan 
öte zorunlu bir hal almaktadır (18). 
Pozitif psikoloji, amacı psikopatoloji yerine psikolojik kapasiteleri ve güçleri incelemek olan yeni bir 
psikoloji dalıdır. Pozitif psikolojideki temel inanç, pozitif, ölçülebilir özelliklerin riskli olumsuz olaylara 
karşı koruyucu olabileceğidir. Bu alanla ilgilenen psikologlar, dikkatlerini mutluluk gibi olumlu duyguların 
potansiyel kaynaklarına odaklamışlardır (19). Mutluluk, evlilik, kişilerarası ilişki ve kariyerde başarı 
sağlamaktadır. Bunun sonucunda da mutlu kişilerin daha fazla gelir elde ettiği, daha uzun ve sağlıklı ömür 
sürdükleri düşünülmektedir. Mutluluğun başarıyı getirdiğini düşünen yayınların yanında elbette, daha 
başarılı insanların başarılarının bir sonucu olarak yaşamlarında kendilerini daha mutlu hissettiklerini 
gösteren görüşler de vardır. Ancak bir gözden geçirme çalışması yeni bir zihinsel model sunmuş ve 
mutluluğun aslında başarının etkisi değil, nedeni olduğunu göstermiştir (20, 21). Mutluluk zamanla daha 
fazla istenir olmuştur (22). Bütün insanların temel amacının mutlu bir hayat sürmek olduğu düşünüldüğünde 
bu konunun fazlaca çalışılmaya başlanması beklenen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Hekimlerin 
mutlu olmasının, topluma sağlayacağı fayda ile paralellik göstereceğini düşünmekteyiz. Mutlu bir hekim 
hem kendi motivasyonunu hem de iş arkadaşlarının motivasyonunu artırarak iş doyumuna katkı 
sağlamaktadır. Hekimin olumlu duyguları hastaların hem tedavi sürecini hem de psikolojisini etkileyerek her 
anlamda hastaların iyi oluşlarına katkı sağlamaktadır. Bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyilik hali olarak 
açıklanan sağlık kavramına her anlamda olumlu etkisi olan mutluluk, halk sağlığı açısından önemli bir 
konudur. 
Sosyal zeka ve iletişim becerileri birbirini etkileyen kavramlardır. Sosyal zeka ile iletişim becerileri arasında 
pozitif yönlü ilişki olduğu yapılmış çalışmalarla ortaya konmuştur. Aynı şekilde sosyal zeka ve iletişim 
becerilerinin mutluluk üzerine olumlu etkisi bazı çalışmalarla gösterilmiştir. Mutluluğa etkili faktörleri 
inceleyen, nasıl bireylerin daha mutlu olduğunu gösteren çalışmaların sayısı çok azdır. Bu çalışma ile tıp 
fakültesi hastanesindeki araştırma görevlisi hekimlerin sosyal zekaları, iletişim becerileri ve mutluluk 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık. Bu amaca yönelik sosyal zeka, iletişim becerileri ve 
mutluluk düzeylerinin sosyodemografik özelliklere göre dağılımı araştırılmış ve bu kavramların birbirleriyle 
ilişkisi ve yordayıcı etkileri incelenmiştir. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Araştırmanın Evreni 
Araştırmanın evrenini, Konya ili Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2020 yılı itibariyle 
çalışmakta olan araştırma görevlisi hekimler oluşturmaktadır. Ağustos 2020 tarihinde dahili tıp bilimlerinde 
aktif olarak çalışan 250 araştırma görevlisi hekim, cerrahi tıp bilimlerinde 136 araştırma görevlisi hekim 
bulunmaktadır. Branşlara göre orantılı tabakalı örnekleme yöntemi ile örneklem seçilmiş olup çalışmamıza 
61 dahili tıp bilimleri asistanı, 34 cerrahi tıp bilimleri asistanı dahil edilmiştir.  
Veri Toplama Araçları 
Kesitsel-tanımlayıcı tipteki araştırmamızda veri toplama aracı olarak literatür eşliğinde hazırlanmış 
Sosyodemografik Bilgi Formu, Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (TSZÖ), İletişim Becerilerini Değerlendirme 
Ölçeği (İBDÖ) ve Oxford Mutluluk Ölçeği- Kısa Formu (OMÖ-K) kullanılmıştır. 
Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (TSZÖ) 
TSZÖ, 2001 yılında Silvera, Martinussen ve Dahl tarafından geliştirilmiştir. Ölçek Doğan ve Çetin 
tarafından Türkçeye çevrilmiş ve geçerlilik güvenirliği çalışılmıştır. Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (TSZÖ)'nin 
Türkçe formunun geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları 2009 yılında Doğan ve Çetin tarafından yapılmıştır 
(23). Geçerlilik güvenirlik çalışması 719 öğrenci ile yapılmış ve iç tutarlılık katsayısı 0,83, test-tekrar test 
katsayısı 0,80, ve test-yarılama katsayısı 0,75 olarak saptanmıştır. Öz değerlendirmeye dayanan TSZÖ’nün 
üç alt ölçeği bulunmaktadır. Bunlar sosyal bilgi süreci, sosyal beceri ve sosyal farkındalıktır. Ölçek 5’li 
likert tipinde 21 maddeden oluşmaktadır.  11 madde ters kodlanmaktadır. Sosyal bilgi sürecine ait 8, sosyal 
beceriye ait 6, sosyal farkındalığa ait 7 madde bulunmaktadır. Bu alt ölçeklerden alınan puanların toplamı 
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sosyal zeka düzeyini göstermektedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21 en yüksek puan ise 105’tir. Alt 
ölçeklerde ise sosyal bilgi alt ölçeğinden en yüksek 40 en düşük 8, sosyal beceriler alt ölçeğinde en yüksek 
30 en düşük 6 ve sosyal farkındalık ölçeğinden en yüksek 35 en düşük ise 7 puan alınabilmektedir (24). 
İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği 
İBDÖ, kişilerin iletişim becerilerini nasıl değerlendirdiklerini anlayabilmek için geliştirilmiştir. 5’li likert 
tipi geliştirilen ölçek, 25 madde içermektedir. Ölçek ilk geliştirildiğinde 0-4 şeklinde kodlanırken (25), son 
çalışmalarda 1-5 olarak puanlanmaktadır. 1, hiçbir zaman seçeneğini, 5 her zaman seçeneğini temsil 
etmektedir (26). Ölçekte tersine puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 
25, en yüksek puan 125’tir. Kesme değeri bulunmayan ölçekte, puan arttıkça kişilerin kendi iletişim 
becerilerini olumlu değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. İBDÖ’nün, Empatik Eğilim Ölçeği ile yetişkinler için 
ana babalarla yapılan benzer ölçekler geçerliği sonucunda elde edilen geçerlik katsayısı 0,58 olarak 
hesaplanmıştır. İBDÖ’nün güvenirlik analizi test tekrar test yöntemi ile yapılmış ve güvenirlik katsayısı 0,76 
(p<0,001) olarak bulunmuştur. İç tutarlılık katsayısını temsil eden alfa değeri 0,80 (p<0,001) olarak elde 
edilmiştir (25). Ölçek üç hafta ara ile yetişkinlere uygulanmış ve test tekrar test sonucunda ölçeğin 
güvenirlik katsayısı 0,69 olarak bulunmuştur (26). 
Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (OMÖ-K) 
1989 yılında Arygle ve Hills tarafından 29 maddelik 4’lü likert tipinde Oxford Mutluluk Envanteri 
geliştirilmiştir. 2002 yılında ölçek yenilenmiş ve Oxford Mutluluk Ölçeği olarak adlandırılmıştır. Aynı 
çalışmada 8 maddelik Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu da geliştirilmiştir. Doğan ve Çötok 2011 yılında 
ölçeğin Türkçe uyarlamasını yapmıştır. 8 maddelik olan OMÖ-K ölçeğinin Türkçe uyarlama çalışmasında, 
madde analizinde korelasyon değeri düşük gelen 4. madde çıkarılmıştır. OMÖ-K formu toplam 7 maddeden 
oluşmaktadır. Orijinal ölçek, 6’lı likert tipinde maddeler içerse de anlam bakımından karışıklık olmaması 
için Türkçe formda maddeler 5’li likert tipinde hazırlanmıştır. Maddeler, (1) hiç katılmıyorum, (2) 
katılmıyorum, (3) biraz katılıyorum, (4) katılıyorum, (5) biraz katılıyorum olarak kodlanmaktadır. Ölçekte 1. 
ve 7. Maddeler ters kodlanmaktadır. Ölçekten alınan puan arttıkça mutluluk düzeyi de artmaktadır. Ölçeğin 
güvenirlik bakımından iç tutarlık katsayısı 0,74 ve test tekrar test güvenirlik katsayısı 0,85 olarak tespit 
edilmiştir. (27). 
Verilerin Analizi 
Tüm veriler bilgisayar ortamında SPSS 22.0 paket programı kullanarak analiz edilmiştir. Anket formundan 
elde edilen sosyodemografik veriler, Tromso Sosyal Zeka Ölçeği (TSZÖ), İletişim Becerileri Değerlendirme 
Ölçeği (İBDÖ) ve Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu (OMÖ-K)’den elde edilen veriler bu araştırmanın 
değişkenlerini oluşturmaktadır. Değişkenler, frekans “n”, yüzde “%”, aritmetik ortalama “X̄”, standart 
sapma “Sd”, medyan (min-maks) olarak özetlenmiştir. Kategorik veriler Ki-Kare testi ile karşılaştırılıp çoklu 
gruplarda gruplar arası farkı incelemek için Bonferroni düzeltmesi kullanılmıştır. Ordinal bağımlı 
değişkenlerin kıyaslanmasında Linear by Linear Association ile ilişkinin yönü değerlendirildi. Sürekli 
verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini saptamak amacıyla Kolmogorow-Smirnow testi 
yapılmıştır. Normal dağılım göstermeyen sürekli veriler veri dönüştürme işlemi ile normal dağılıma 
uygunlukları test edilmiştir. Bağımsız iki gruba ait sürekli verilerinin karşılaştırılmasında parametrik test 
şartlarının sağlandığı durumlarda Student-t testi, parametrik test şartlarının sağlanamadığı durumlarda Mann 
Whitney-U testi kullanılmıştır. Birbirinden bağımsız ikiden fazla grubun, bağımlı bir değişkene ilişkin 
ölçümlerinin karşılaştırılmasında parametrik test şartlarının sağlandığı durumlarda One Way ANOVA testi, 
sağlanamadığı durumlarda Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Çoklu gruplarda ikili karşılaştırmalar için Post 
Hoc Bonferroni düzeltmesi kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arası ilişkiyi saptamada normallik şartlarının 
sağlandığı durumlarda Pearson Korelasyon ve normallik şartlarının sağlanmadığı durumlarda Spearman 
Korelasyon testi kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkinin boyutunu değerlendirmek için Basit 
Doğrusal Regresyon Analizi, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi yapılmıştır. Regresyon analizlerinde oto 
korelasyon Durbin-Watson ile çoklu doğrusallık durumu Tolerance ve VIF ile değerlendirildi. Tüm hipotez 
testlerinin analizinde anlamlılık seviyesi (p değeri) 0,05 olarak kabul edilmiştir. 
Etik Kurul Onayı ve Diğer İzinler 
Tez çalışmamız Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulunun 22/01/2020 tarih ve 2020/52 sayılı 
onayı ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının 27/01/2020 tarihli, 9654 sayılı izni ile 15 Haziran 
2020-1 Ağustos 2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. Kişilere araştırma hakkında bilgi verilmiş ve 
araştırmaya gönüllü olanlar dahil edilmiştir. 
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BULGULAR 
Çalışmamıza 95 araştırma görevlisi dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 28,4±2,22’dir. 
Katılımcıların %63,2’si (n=60) erkeklerden, %36,8’i (n=35) kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların 
%47,4’ü (n=45) evli, %52,6’sı (n=50) bekardır. Katılımcıların %69,5’i (n=66) ailesiyle birlikte 
yaşamaktadır. Katılımcıların %51,6’sı (n=49) 5000-9999 ₺ aralığında maaş almakta, %86,3’ü (n=82) 
gelirlerini orta düzeyde bulmaktadır. Katılımcıların %5,3’ünün (n=5) psikiyatrik hastalığı vardır. 
Katılımcıların sosyodemografik özelliklerinin frekans dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir. 
                   
Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerinin frekans dağılımı. 

 n % 

Cinsiyet 
Kadın 35 36,8 

Erkek 60 63,2 

Medeni durum 
Evli 45 47,4 

Bekar 50 52,6 

Kiminle yaşıyor 

Aile 66 69,5 

Arkadaş 3 3,2 

Yalnız 26 27,4 

Aylık gelir 

0-4999 ₺ 3 3,2 

5000-9999 ₺ 49 51,6 

10000-14999 ₺ 40 42,1 

>15000 ₺ 3 3,2 

Gelir algısı 

Düşük 8 8,4 

Orta 82 86,3 

Yüksek 5 5,3 

Sigara kullanma 
durumu 

Halen içiyor 20 21,1 

Bırakmış 9 9,5 

Hiç içmemiş 66 69,5 

Alkol kullanma 
durumu 

Hiç kullanmıyor 72 75,8 

Hemen her gün kullanır 4 4,2 

Haftada bir kullanır 3 3,2 

Ayda 1-2 kere kullanır 8 8,4 

Yılda 1-2 kere kullanır 8 8,4 
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Psikiyatrik hastalık 
Var 5 5,3 

Yok 90 94,7 

 
Katılımcıların %64,2’si (n=61) dahili tıp bilimlerinde çalışmaktadır. Katılımcıların %84,2’si (n=80) gece 
nöbeti tuttuğunu, %64,2’sinin (n=61) mesleklerinden memnun olduğunu, %75,8’i (n=72) uzmanlık 
gördükleri branştan memnun olduğunu, %98,9’u (n=94) fiziksel/sözel/duygusal şiddete uğradığını 
bildirmiştir. Katılımcıların mesleki bilgileri Tablo 2’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 2. Katılımcıların mesleki bilgileri 

  n % 

Anabilim dalı 
Dahili 61 64,2 

Cerrahi 34 35,8 

Nöbet tutma durumu 

Evet 80 84,2 

Hayır 13 13,7 

İcap 2 2,1 

Fiziksel/Sözel/Duygusal 
şiddete uğrama 

Evet 94 98,9 

Hayır 1 1,1 

Meslek memnuniyeti 
Memnun 61 64,2 

Memnun Değil 34 35,8 

Uzmanlık branşından 
memnuniyet 

Memnun 72 75,8 

Memnun Değil 23 24,2 

                     
Katılımcıların cinsiyetleri ile meslek memnuniyetleri kıyaslandığında kadınların erkeklere göre anlamlı 
oranda daha fazla memnun oldukları tespit edilmiştir (x2=4,033, p=0,045).  
Katılımcıların sosyal bilgi sürecinden aldıkları puanların medyan değeri 29, minimum 12, maksimum 40’tır. 
Sosyal beceri alt ölçeğinden alınan puanların medyan değeri 20, minimum 13, maksimum 30’dur. Sosyal 
farkındalıktan alınan puanların medyan değeri 26, minimum 15, maksimum 35’tir. 
Katılımcıların TSZÖ’den aldıkları puan ortalaması 75,59±9,46’dır. Araştırmaya katılan hekimlerin 
İBDÖ’den aldıkları puan ortalaması 95,84±10,01’dir. Katılımcıların OMÖ’den aldıkları puan ortalaması 
22,57±4,40’tır. 
Kadınlarla erkekler arasında TSZÖ puanları açısından anlamlı fark tespit edilememiştir (t=1,049, CI:-1,890-
6,125, p=0,297). Kadınlarla erkekler arasında İBDÖ puanları açısından anlamlı fark saptanmamıştır (t=-
0,20, CI:-4,682-3,825, p=0,842). Kadınlarla erkekler arasında OMÖ-K puanları açısından anlamlı fark 
yoktur (t=-0,582, CI:-1,321-2,416, p=0,562). Ölçek puanlarının cinsiyete göre dağılımı Tablo 3’te 
gösterilmiştir. 
 
 
 
 

221



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

Tablo 3. Ölçek puanlarının cinsiyete göre dağılımı. 

 TSZÖ (x̄±Sd) İBDÖ (x̄±Sd) OMÖ-K (x̄±Sd) 

Kadın 76,91±8,42 95,57±9,19 22,91±4,31 

Erkek 74,79±10,01 96,0±10,54 22,37±4,48 

p* 0,297 0,842 0,562 

TSZÖ:Tromso Sosyal Zeka Ölçeği, İBDÖ:İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği,  
OMÖ-K:Oxform Mutluluk Ölçeği Kısa Form 
*Bağımsız Gruplarda T Testi (Anlamlılık düzeyi<0,05) 
 
Katılımcıların İBDÖ puanı ile TSZÖ toplam puanı arasında anlamlı, orta düzeyli pozitif yönlü bir ilişki 
vardır (r=0,626, p<0,001). Katılımcıların İBDÖ puanı ile sosyal bilgi süreci puanı arasında anlamlı, orta 
düzeyli pozitif yönlü bir ilişki vardır (r=0,643, p<0,001). Katılımcıların İBDÖ puanı ile sosyal beceri puanı 
arasında anlamlı, orta düzeyli pozitif yönlü bir ilişki vardır (r=0,336, p=0,001). Katılımcıların İBDÖ puanı 
ile sosyal farkındalık puanı arasında anlamlı, orta düzeyli pozitif yönlü bir ilişki vardır (r=0,448, p<0,001). 
Katılımcıların OMÖ-K puanları ile TSZÖ puanları arasında anlamlı, orta düzeyli pozitif yönlü bir ilişki 
vardır (r=0,322, p=0,002).  Katılımcıların OMÖ-K puanları ile sosyal bilgi süreci puanları arasında anlamlı 
ilişki yoktur (r=0,075, p=0,474). Katılımcıların OMÖ-K puanları ile sosyal beceri puanları arasında anlamlı, 
düşük düzeyli pozitif yönlü ilişki vardır (r=0,245, p=0,017). Katılımcıların OMÖ-K puanları ile sosyal 
farkındalık puanları arasında anlamlı, orta düzeyli pozitif yönlü ilişki vardır (r=0,371, p<0,001). 
Katılımcıların OMÖ-K puanları ile İBDÖ puanları arasında anlamlı, orta düzeyli pozitif yönlü bir ilişki 
vardır (r=0,381, p<0,001).  
İletişim becerileri ile doğrusal ilişkili olan Tromso sosyal zeka ölçeği arasında kurulan basit doğrusal 
regresyon modelinde oto korelasyon olmadığı (Durbin-Watson=1,775), çoklu doğrusal bağlantı sorunu 
olmadığı ve değişkenlerin standardize rezidüel artıkları normal dağılıma uyduğu tespit edildi. Modele göre 
Tromso Sosyal Zeka Ölçeği puanları, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği puanlarındaki değişimin 
%39,2’sini açıklamaktadır (F=59,381; R²=0,392; p<0,001). β katsayısının anlamlılık düzeyi incelendiğinde, 
Tromso Sosyal Zeka Ölçeğinin modele pozitif yönde (t=7,706; p<0,001) katkısının olduğu tespit edildi. 
Katılımcıların iletişim becerilerini yordamada sosyal zekanın rolü Tablo 4’te gösterilmiştir. 
 
Tablo 4. Katılımcıların iletişim becerilerini yordamada sosyal zekanın rolü. 

 β Standart 
Hata t B                   p 

B için %95 CI 

Alt sınır Üst sınır 

Sabit  6,518 7,035 45,851 <0,001 32,906 58,796 

TSZÖ 0,626 0,086 7,706 0,659 <0,001 0,489 0,829 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi 
TSZÖ:Tromso Sosyal Zeka Ölçeği    
 
Tromso Sosyal Zeka Ölçeği puanı ile doğrusal ilişkisi olan Oxford Mutluluk Ölçeği puanı arasında kurulan 
basit doğrusal regresyon modelinde oto korelasyon olmadığı (Durbin-Watson=1,646), çoklu doğrusal 
bağlantı sorunu olmadığı ve değişkenlerin standardize rezidüel artıkları normal dağılıma uyduğu tespit 
edildi. Modele göre Tromso Sosyal Zeka Ölçeği, Oxford Mutluluk Ölçeği puanlarındaki değişimin 
%10,3’ünü açıklamaktadır (F=10,611; R²=0,103; p=0,002). β katsayısının anlamlılık düzeyi incelendiğinde, 
Tromso Sosyal Zeka Ölçeği’nin modele pozitif yönde (t=3,257; p=0,002) katkısının olduğu tespit edildi. 
Katılımcıların mutluluk düzeylerini yordamada sosyal zekanın rolü Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Katılımcıların mutluluk düzeylerini yordamada sosyal zekanın rolü. 

 β Standart 
Hata t B      p 

B için %95 CI 

Alt sınır Üst sınır 

Sabit  3,516 3,195 11,232 0,002 4,249 18,214 

TSZÖ 0,322 0,046 3,257 0,150 0,002 0,059 0,242 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi 
TSZÖ:Tromso Sosyal Zeka Ölçeği    
Oxford Mutluluk Ölçeği puanı ile doğrusal ilişkisi olan İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği puanı 
arasında kurulan basit doğrusal regresyon modelinde oto korelasyon olmadığı (Durbin-Watson=1,768), 
çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı ve değişkenlerin standardize rezidüel artıkları normal dağılıma 
uyduğu tespit edildi. Modele göre İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği puanları, Oxford Mutluluk 
Ölçeği puanlarındaki değişimin %14,5’ini açıklamaktadır (F=15,806; R²=0,145; p<0,001). β katsayısının 
anlamlılık düzeyi incelendiğinde, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin modele pozitif yönde 
(t=3,976; p<0,001) katkısının olduğu tespit edildi. Katılımcıların mutluluk düzeyini yordamada iletişim 
becerilerinin rolü Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 
Tablo 6. Katılımcıların mutluluk düzeyini yordamada iletişim becerilerinin rolü. 

 β Standart Hata t B p 
B için %95 CI 

Alt sınır Üst sınır 

Sabit  4,065 1,597 6,492 0,114 -1,581 14,565 

İBDÖ 0,381 0,042 3,976 0,168 <0,001 0,084 0,252 

Basit Doğrusal Regresyon Analizi 
İBDÖ: İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği 
 
TARTIŞMA 
Bu çalışmada bir tıp fakültesindeki araştırma görevlisi hekimlerde sosyal zeka, iletişim becerileri ve 
mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelenmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada elde 
edilen bulgular, konu ile ilgili yayınların bulguları ile karşılaştırılmıştır. Literatürde sosyal zeka, iletişim 
becerileri ve mutluluk konularının işlendiği pek çok çalışma vardır. Sosyal zeka, soyut bir kavram 
olduğundan veya yeni tanınan bir kavram olduğu için nispeten diğer konulara göre daha az çalışıldığı 
görülmüştür. İletişim becerileri gerek sağlık alanında gerekse farklı birçok sektörde araştırılmıştır. Sağlık 
çalışanlarında, hekimlerde iletişim becerilerine ait pek çok çalışma olsa da iletişim becerileri ile sosyal 
zekanın ilişkisinin değerlendirildiği bir adet çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışma hemşirelerle yapılmış olup 
hekimlerle yapılmış başka bir çalışma bulunmamaktadır. Son yıllara kadar negatif psikolojinin 
araştırmalarda hakim olduğu görülse de yeni yeni merak duyulup araştırılan pozitif psikolojinin baş 
konularından biri öznel iyi-oluş ve mutluluktur. Mutluluk kavramına ait yayınlar incelendiğinde doktorlarla 
yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu fark edilmiştir. Ülkemizde tıp fakültesi öğrencileri ile mutluluk düzeyinin 
çalışıldığı çalışmalar olsa da aktif hizmet veren hekimlerde yapılmış mutluluk araştırmasına rastlanmamıştır. 
Sosyal zeka ile mutluluk ilişkisinin araştırıldığı az sayıda çalışma mevcuttur. Hekimlerin sosyal zeka 
düzeyleri ile mutlulukları arasındaki ilişki başka bir çalışmada irdelenmemiştir.  
Literatür incelendiğinde çalışmamıza benzer şekilde hemşirelerle sosyal zeka ve iletişim becerilerinin 
çalışıldığı görülmüştür. Bu çalışmada iletişim becerileri çalışmamızdan farklı olarak İletişim Becerileri 
Envanteri ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın bulguları da çalışmamıza paralel şekilde sosyal zeka ile 
iletişim becerileri arasında orta düzeyli pozitif ilişki olduğunu göstermiştir (r=0,544, p<0,001). TSZÖ alt 
ölçekleri ile iletişim becerileri arasında  yine çalışmamıza benzer olarak orta düzeyli pozitif ilişki 
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saptanmıştır (28). Üniversite öğrencileri ile yapılmış bir diğer araştırmada da sosyal zeka ile iletişim 
becerileri arasında orta düzeyli pozitif ilişki gösterilmiştir (r=0,656, p<0,01). Bu çalışmada da TSZÖ alt 
ölçekleri ile İBDÖ puanları arasında orta düzeyli pozitif ilişki vardır (29). Konuyla ilgili araştırmalar 
incelendiğinde daha çok duygusal zeka ile iletişim becerilerini kıyaslayan çalışmalara rastlanmıştır. Bunun 
nedeni sosyal zekanın nispeten daha yeni bir kavram olması olabilir.  
Katılımcıların sosyal zeka düzeyleri ile mutlulukları arasında orta düzeyli pozitif ilişki bulunmaktadır 
(r=0,322, p=0,002). Çalışmamızda sosyal zekanın alt boyutlarından sosyal bilgi süreci ile mutluluk düzeyi 
arasında anlamlı ilişki saptanamamıştır. Sosyal beceri alt ölçeği ile mutluluk düzeyi arasında zayıf pozitif 
yönlü bir ilişki, sosyal farkındalık alt ölçeği ile orta düzeyli pozitif yönlü bir ilişki vardır. Yapılan regresyon 
analizi sonucu sosyal zekanın, mutluluk düzeyinin %10,3’ünü yordadığı tespit edilmiştir. 
 Literatür tarandığında duygusal zeka ile mutluluğun kıyaslandığı pek çok çalışmanın var olduğu 
görülmüştür. Ancak sosyal zeka ile mutluluk düzeyinin ilişkisinin araştırıldığı çok az sayıda yayın vardır. Bu 
durum sosyal zekanın nispeten yeni tanınan bir kavram olmasından ya da zekanın bir bütün olarak ele alınıp 
sosyal zekanın henüz sadece alt boyut olarak bahsedilip irdelenmemesinden kaynaklanıyor olabilir. 
Mutluluk gibi pozitif psikolojiye ait kavramlar da son zamanlarda popülerlik kazanmıştır. Bu nedenle 
mutluluğa ait çalışmaların sayısı da diğer konulara göre görece az kalmaktadır.   
Sosyal zeka ve mutluluk ilişkisinin irdelendiği çalışmalara baktığımızda; Türkiye’de yapılmış yurtdışı 
yayınlı bir makalede, mutluluğun, TSZÖ alt ölçeklerinden sosyal bilgi süreci ile zayıf pozitif yönlü, sosyal 
beceri ile orta düzeyli pozitif yönlü, sosyal farkındalık ile zayıf pozitif yönlü ilişkisinden bahsedildiğini 
görmekteyiz. Bu çalışmanın regresyon analizi sonuçlarına göre sosyal zeka mutluluk üzerinde %16’lık bir 
değişimi açıklamaktadır (30). Bir diğer çalışmada ise sosyal zeka ile mutluluk düzeyi arasında orta düzeyli 
pozitif ilişki tespit edilmiştir (31). Bir başka çalışmada da benzer şekilde sosyal zeka ile mutluluk arasında 
orta düzeyli pozitif ilişki saptanmıştır (32). Bir diğer çalışmada ise sosyal zekanın iki boyutta (sosyal bilgi 
süreci ve sosyal beceri) mutluluk duygusunu yordadığı gösterilmiştir (33).  
Araştırmamıza katılan hekimlerin iletişim becerileri ve mutluluk düzeyleri ortalamanın üzerinde 
bulunmuştur. Aralarındaki ilişki incelenmiş ve iletişim becerileri ile mutluluk düzeyi arasında orta düzeyli 
pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (r=0,381, p<0,001). Yüksek iletişim becerilerine sahip kişilerin 
kendilerini daha iyi ifade ettikleri, duygularını doğru şekilde yansıttıkları, insan ilişkilerinin tatmin edici 
olduğu görülmektedir. Doyum sağlayan ilişkiler içinde bulunmak insanların mutlu hissetmelerini 
sağlamaktadır. Etkili iletişim ile mutluluğun ilişkili olduğu yapılmış bazı çalışmalarda da gösterilmiştir. 
Kırık ve arkadaşının yaptığı çalışmada çalışmamıza benzer olarak iletişim becerileri ile mutluluk düzeyi 
arasında yüksek düzeyli pozitif ilişki saptanmıştır (34). Mutluluk pozitif ve negatif pek çok duygu ve birçok 
bilişsel kavram ile çalışılsa da iletişim becerileri ile ilişkisinin değerlendirildiği çok az çalışma görülmüştür. 
Çalışmamız hekimlerin iletişim becerilerinin mutluluğa etkisinin incelendiği ilk çalışmadır. 
Son zamanlarda pozitif psikolojik kavramlara ait çalışmaların sayısı artmaktadır. Her insan hayatında 
mutluluğa erişmek istemektedir. Mutluluğu doğuran sebepler incelendiğinde bireysel ya da harici pek çok 
kavram önümüze çıkmaktadır. Çalışmamızda hekimlerin mutluluğuna etki edebileceğini düşündüğümüz 
sosyal zeka ve iletişim becerileri kavramlarını araştırdık. Literatürde hekimlerle yapılmış bir çalışmaya 
rastlamadık. Çalışmamız hekimlerde sosyal zeka ve iletişim becerilerinin mutluluğa etkisinin incelendiği ilk 
çalışmadır. 
 
SONUÇ 
Mutluluk, pozitif psikolojiye ait son yıllarda öne çıkan bir konudur. Herkesin mutluluğa erişmek istediği 
düşünülürse bu alanda yapılan çalışmaların artmış olması yadırganamaz. Yapılan çalışmalar pek çok farklı 
sektörü kapsamaktadır. Sağlık çalışanları ile yapılan çalışmalar nispeten az sayıdadır. Hekimlerle yapılan 
çok az sayıda çalışma mevcuttur. Literatüre mutluluk konusunda daha fazla katkı sağlanmalı ve daha geniş 
kitlelerle çalışmaların yapılmalıdır. Hekimlerin mutluluklarına dair çalışmalar artırılmalıdır. Mutluluk 
düzeylerinin tespiti sonrası alınacak önlemlerin ve geliştirilecek çalışma şartlarının hekimlerin iş 
performansını artıracağını düşünmekteyiz. 
Hekimlik eğitiminde mesleki beceriler kadar iletişim becerilerinin de önemli olduğu bilinmektedir. Buna 
rağmen tıp eğitiminde ve meslek yaşamında hekimlere iletişim becerilerini geliştirecek yeterli eğitim 
verilmediğinin, bu konunun kişilerin kendilerini geliştirmelerine bırakıldığını görmekteyiz. İletişimdeki 
yetersizlikler sonucunda hasta-hekim karşılıklı birbirini anlamakta sorun yaşamakta, bu durum iki taraflı 
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memnuniyetsizliklere yol açmaktadır. Sağlık hizmetinin her basamağında görev alan araştırma görevlisi 
doktorlar normal mesai saatleri dışında çalışma durumunda kalan, ağır görev ve sorumluluklara sahip, yoğun 
stres ve baskı altında çalışan bir gruptur. Hekimlik insanlarla iletişime dayanan bir meslek olduğu için, 
ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı meslek üyelerine diğer mesleklerden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 
İnsan ilişkilerine dayanan hekimlik mesleğinde sosyal zeka ve iletişim konusunda donanımlı olmanın hasta-
hekim ilişkilerini kuvvetlendireceğini ve hekimlerde mutluluk düzeyini artıracağını öngörmekteyiz. 
Araştırmamız bir tıp fakültesi hastanesinde çalışan araştırma görevlisi hekimleri kapsamaktadır. Sonuçların 
tüm araştırma görevlisi hekimlere genellenebilmesi için diğer tıp fakültelerinden örneklem seçilerek 
verilerin karşılaştırılması gerekmektedir. Toplumu temsil etmesi için farklı yaş grubu ve özelliklerde 
bireylerden oluşan örneklem gruplarında araştırmanın yapılması önerilmektedir.  
Bilgilendirme: Tam metin bildiri tezden üretilmiştir. 
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ABSTRACT 
In this review, it is aimed to discuss the burns caused by butane, which has many uses in daily life. A 
detailed and comprehensive literature review was made from Google Scholar, EBSCOHost, Elsevier, 
Science Direct and Medline databases, and up-to-date data on butane burns were tried to be conveyed. 
Butane known as n-butane, butyl hydride, or methylethyl-methane is a hydrocarbon and the chemical 
formula of butane is C4H10. Butane; Under normal conditions, it is an extremely flammable and easily 
liquefied gas. Reported burns with butane gas have often been caused by the explosion of camping gas, an 
accident during motor vehicle refueling and malicious inhalation of the gas. In these injuries, the most 
affected areas are the face and upper extremities. In addition, blast burns from malicious inhalation of butane 
gas can result in death as well as major burn injuries. LPG containing a high percentage (70%) of butane has 
flammable and combustible properties when mixed with air in certain proportions. Due to this feature, hot 
objects can ignite through heat sources such as static electricity or flames. Combustion explosion may occur 
when the LPG concentration in the air is within the combustion limits. While LPG burning cases constituted 
approximately 10% of all burns for the first 4 years (2011-2014); only in the fifth year (2015) it increased to 
26.94%. Therefore, the rate of LPG combustion cases has increased at an alarming rate. Cold burns may 
occur as a result of contact with LPG. Since the boiling point of LPG is -161.6 °C, it is not found in the 
liquid phase in nature. After liquefying 254 liters of natural gas with high pressure, it can be compressed up 
to 22 liters. When LPG is released in liquid form and comes into contact with any surface, it absorbs the heat 
required for evaporation with great speed from the surface it comes in contact with, freezing the surface. If 
the contact surface is human tissue, it will cause cold burns and tissue freezing. 
Keywords: Butane, Burn, LPG 
 
INTRODUCTION 
Burn; It is the physiopathological process that occurs in the skin and subcutaneous tissues of the damage, 
affecting the whole body depending on the surface area, depth and causes of the burn. Burn is an individual 
and highly variable injury that can occur at any age. Burn injuries, which are frequently encountered all over 
the world, are an important health problem with social and economic dimensions, affecting the lifestyle of 
individuals and families negatively by bringing along deviations from physical and psychological health 
(Nair 2009; Kanan 2012). While the form of the burn and the duration of contact are important, the width, 
depth of the burn and the burned body area are also important in the examination findings. Types of burn 
injury are thermal, electrical and chemical burns (Thorne et al., 2014). Flare or explosion burns are most 
common in industrial injuries and typically result from ignition of flammable gas (Oh et al., 1999; Busche et 
al., 2010). 
Butane, an aliphatic hydrocarbon obtained from petroleum, is an extremely flammable, odorless, colorless, 
halogen-free gas. Butane gas is used as a fuel for cooking and heating, lighter fluid, refrigerant, deodorant 
propellant, and industrial purposes, among other applications (Scerri et al., 1992; Sugie et al., 2004). The 
boiling point of butane gas is -0.5°C (Oh et al., 1999; Fuke et al., 2002; Sugie et al., 2004). Since it has 
many uses in daily life, butane gas is widely available in stores without any legal restrictions (Scerri et al., 
1992; Akcan et al., 2010). 
The main features of gas fires are explosion (for example; methane, propane, butane, LPG, acetylene, coal 
gas, natural gas, hydrogen etc.). Gaseous substances are ready to burn and they burn immediately (1 
microsecond) when they come into contact with the minimum ignition temperature. They do not need a 
gasification process as in solids and liquids. This sudden combustion event causes sudden volume 
expansion, that is, explosion. For this reason, a pressure of about 10 bar is created. In order for gases to burn, 
that is, to explode, they must be in a characteristic mixing ratio with air (Anonymous, 2021a). Gas explosion 
burns due to butane exposure have been reported in the literature. Therefore, in this review, it is aimed to 
discuss burns caused by butane. 
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BURNS 
The skin acts as a barrier, protecting the body from infection, preventing heat and fluid loss. The 
disappearance of this barrier leads to infection, and the temperature and fluid balance is disturbed (Kuyumcu 
et al., 2011). In skin and/or subcutaneous tissues; Acute injury caused by exposure to heat, cold, radiation, 
electricity or chemical agents is called a burn (Diler et al., 2012). Burns, which affect the individual 
physically and psychologically, are one of the important traumas that can cause necrosis and systemic 
damage, cause individuals to suffer, become disabled and die, and place serious burdens on the national 
economy (Appleby 2005; Nair 2009; Burke et al., 2011; Niggemeyer and Thurman, 2012). Iqbal et al. 
(2013) in their study on 13295 burnt patients; scald burn (42.48%) ranked first in male and female groups at 
all ages; followed by flame burns (39%) and electrical burns (9.96%); Inhalation injury was observed to be 
quite low (1.12%). 
The treatment and care of the patient with a burn varies depending on the duration and severity of the injury. 
The severity of the burn; It is determined by (1) the depth of the burn, (2) the extent of the burn calculated 
by the percentage of Total body surface area (TBSA), (3) the location of the burn, and (4) the risk factors for 
the patient (Kanan, 2012). According to the ABA (2006), TBSA is more than 25% deep partial thickness 
burns, TBSA is more than 10% full thickness burns, burns involving either face, hands, eyes, ears, feet or 
perineum; electrical burns, inhalation injuries, burns accompanied by other injuries (fractures, etc.); Patients 
with chronic heart, lung or endocrine diseases and pati ents over 60 years of age constitute the group of 
patients with severe burns (Coffee 2006; Mohn-Brown 2008; Regojo 2008). In addition to the severity of the 
burn, another factor directly related to the physiopathological changes in the body is the duration of injury, 
treatment and care interventions are carried out in three phases, including emergency, acute and 
rehabilitation periods. The first of these phases is the emergency period; It covers a period of approximately 
24-48 hours, starting with the formation of the burn and the development of fluid loss and edema, and 
continuing until the completion of fluid therapy and the onset of diuresis. In this period, life-saving 
emergency interventions should be initiated by making accurate, complete and rapid diagnosis (Regojo 
2008; Burke et al. 2011; Kanan 2012). 
Physiopathology of burn injury; It is characterized by (1) regulation of heat loss, (2) preservation of body 
fluids, and (3) impaired propensity to infection functions. Inflammatory and vasoactive mediators are 
released in burn injury, which leads to an increase in capillary permeability from the tissue and allows the 
passage of plasma to the tissues. With the injury of the cell membrane, excess sodium enters the cell and 
potassium transfers out of the cell. Burn; It causes hemodynamic changes in the body such as local edema, 
decrease in plasma volume and cardiac output. Evaporation of the fluid from the burn surface reduces the 
blood volume. The kidneys try to compensate for the loss of fluid, so the amount of urine decreases. It is 
very important to replace the fluid loss in the first 24-48 hours in burns. Capillary permeability returns to 
normal 18-36 hours after burn injury and edema fluid is reabsorbed. Children with burns who lose more than 
10% of their total body surface area experience shock (Cerepani, 2003; Kılıç et al., 2013). 
 
BUTANE BURNS 
LPG consists of low carbon number hydrocarbons (propane, butane) and has flammable and combustible 
properties when mixed with air in certain proportions. Due to this feature, hot objects can ignite through heat 
sources such as static electricity or flames. Combustion explosion may occur when the LPG concentration in 
the air is within the combustion limits (Özhan, 2015). While LPG burning cases constituted approximately 
10% of all burns for the first 4 years (2011-2014); only in the fifth year (2015) it increased to 26.94%. 
Therefore, the rate of combustion with LPG has increased at an alarming rate and this increase is likely to 
continue in the future (Jin et al., 2018). Burns caused by the explosion of LPG tanks in LPG-powered cars, 
which have become more popular due to low operating costs, have a significant death and morbidity rate. In 
parallel with the widespread acceptance of LPG powered cars in the society, a number of LPG burns have 
been reported in the last 3 years (Bozkurt et al., 2008). In one study, 18 patients who were injured due to 
LPG burns in 5 incidents were examined together with their epidemiological characteristics. The authors 
also investigated the causes of LPG tank explosions. They reported that 11 cases of inhalation injury of 
varying severity and 7 patients had a condition requiring mechanical ventilation afterwards. Explosions were 
caused by weakening of the tank wall (n = 2), impact (n = 2) and gas leakage from the tank (n = 1) (Bozkurt 
et al., 2008). Knobloch et al. (2010) reported on LPG-related burns that occurred a little further from the 
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LPG refueling process. After the male driver filled his car with LPG and drove about 10 miles, a sudden 
explosion occurred as a result of lighting a cigarette while waiting at the traffic sign. The driver suffered 
superficial dermal burns on both hands, accounting for 5% of total body surface area. Since this explosion 
was not a technical failure in the technical evaluation regarding tank failure, tube leakage or other technical 
defects, it was concluded that the LPG-aerosols stuck to the driver's hand may have been the result of the 
explosion that occurred while he was lighting his cigarette. The male driver had burn wounds on his face 
and hands. Altintop et al. (2015) gave information about a 45-year-old male patient who had burns on his 
arms, face and neck when his vehicle caught fire as a result of lighting his lighter to smoke while carrying 
kitchen tubes in the vehicle. In this case, LPG spread on the floor of the vehicle because it is a heavier gas 
than air. The driver could not detect the smell. The vehicle suddenly flashed with the spark from the 
cigarette burning. Explosions usually occur at a mixture ratio of 90% air and 10% gas (Anonymous, 2021b). 
In case of LPG leakage, an explosion occurs if this mixture ratio occurs in the environment. As a result, even 
if the mixture is 10%, an explosion occurs. During the transportation of LPG cylinders, vehicles with open 
top and sides and providing air circulation should be preferred. The explosion occurs very quickly. Not only 
due to the explosion, such explosions inside the vehicle can cause rapid combustion and loss of life. In India, 
in November 2013, 5 people died in an explosion related to bottled gas (Anonymous, 2021c). Bozkurt et al. 
(2008) stated that mortality and morbidity in LPG powered vehicles is higher than in other vehicle types. 
Bang et al. (1996) conducted a study on 162 patients and reported that 131 patients had burns due to flame at 
home. Care should be taken not only when transporting these pressure cylinders, but also when using them. 
Reported burns related to butane gas have often resulted from accidents during motor vehicle refueling, 
explosion of camping gas or malicious inhalation of the gas (Scerri et al., 1992; Oh et al., 1999; Wright et 
al., 2006). Busche et al. (2010) reported 71 burns as a result of gas explosions, 11 cases of injury from 
recreational activities, and 4 cases of burns due to gas lighters. Most (more than half) of burn injuries 
occurred in homes. Most of all explosions in private homes have occurred while transporting or replacing 
gas bottles. It has also caused cases of burns in gas explosions during cooking, explosions from leaking gas 
pipelines, and explosions related to gas fireplaces. Fifty percent of all work-related explosions were caused 
by welding accidents, followed by professional cooking-related explosions in restaurants, accidents related 
to cooking with gas stoves during breaks, and maintenance work on gas tanks and pipelines. Among all 
recreation-related explosions, most accidents occurred while handling gas bottles or stoves during camping, 
followed by explosions of smoking-related gas lighters and horticultural accidents where a flamethrower 
was used to kill weeds. Half of the suicide attempts (male patients only) were by manipulation of gas 
pipelines, followed by manipulations of gas fireplaces and gas bottles (Busche et al., 2010). There are cases 
in the literature of blast burns during inhalation of butane gas. Scerri et al. (1992) mentioned 7 patients who 
were burned in the explosion after gathering as a group in a closed car to inhale butane gas. Yarbrough 
(1998) reported on burn injuries suffered by 18 patients due to the explosion of pressurized aerosol cans 
over a 5 year period. These burns were predominantly superficial burns covering 5% to 45% of body surface 
area. The Food and Drug Administration has warned consumers to be cautious when using aerosol products 
such as hairspray (Food and Drug Administration, 1993). Because a fire broke out when a woman using 
hairspray ignited a cigarette. Oh et al. (1999) reported blast burns in 48 patients who inhaled butane gas at 
home or in motel rooms. In burns, death rates or severe injury rates were related to the size of the enclosed 
space and the amount of gas. All patients had burns on the face, arms and hands, and 24 of them had 
extensive burn areas on the trunk and/or lower extremities. Marc et al. (2001) reported that a case of fatal 
burn occurred as a result of a 41-year-old woman using air freshener in the kitchen. When the accident 
occurred, the woman was in a corner of about 1 square meter of her kitchen, between a 0.8m long gas heater, 
a wall and a small kitchen table. Seven et al. (2017) performed a retrospective study involving 22 patients 
injured by flares caused by butane gas flaming. All of the injuries were caused by the explosion of butane 
gas when the lighter was ignited in a closed vehicle. In these injuries, the most affected areas are the face 
and upper extremities. Explosion burns from malicious inhalation of butane gas can result in death as well as 
major burn injuries. 
Cold Burns 
Since the boiling point of natural gas is -161.6 °C, it is not found in the liquid phase in nature. After 
liquefying 254 liters of natural gas with high pressure, it can be compressed up to 22 liters. When LPG is 
released in liquid form and comes into contact with any surface, it absorbs the heat required for evaporation 
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with great speed from the surface it comes in contact with, freezing the surface. If the contact surface is 
human tissue, it causes cold burns and tissue freezing (Özhan, 2015). It is known that contact with LPG 
causes irritating reactions and cold burns on the skin and eyes (Murugkar et al., 2006; Wright et al., 2006). If 
the conversion is not done in accordance with the standards in LPG vehicles, gas leakage may occur and this 
leakage may cause cold burns. Wright et al. (2006) reported two cases of frostbite related to LPG. In both 
cases, cold burns occurred on the hands and arms as a result of steam leakage during LPG filling at the 
filling station. In another case, a hand burn occurred while refueling a LPG vehicle (Murugkar et al., 2006). 
Cold burn due to LPG was detected in a 45-year-old male patient, who was admitted to the hospital with the 
appearance of localized "spill" on the right arm after accidental contact with the contents of a spray can, and 
severe erythema-oedema-vesicular and bullous reaction. In this patient, the skin lesions were exacerbated by 
concomitant sweating (Bonamonte, 2008). This is because sweat evaporation can promote the transfer of 
cold from the outer layer of the skin to the inner layer, as previously described for cold burns from 
pressurized liquid ammonia (Sotiropoulos et al., 1998). Erythema and diffuse swelling were detected as a 
result of partial thickness cold burns on the right hand of the woman who was exposed to LPG while 
refueling her vehicle (Scarr et al., 2010). Seyhan et al. (2011) reported that a 33-year-old male driver 
suffered frostbite on his hands while trying to repair his LPG conversion car. 

 
CONCLUSION 
When burn cases are evaluated in the literature, it is seen that blast burns occur as a result of explosions due 
to both LPG and butane, but cold burns generally occur as a result of LPG leakage. For this reason, public 
awareness should be increased against the risk of sudden fire and explosion, especially from LPG powered 
cars, lighters and aerosols. Inspections related to bottled gas should be done well. Leaky tubes should never 
be used. Pressure cylinders should never be carried in the vehicle. 
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BÜTAN’IN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
EFFECTS OF BUTANE ON THE HEART 
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ÖZET 
Bu derlemede bütan’ın kalp üzerindeki etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır. Google Akademik, 
EBSCOHost, Elsevier, Science Direct ve Medline veri tabanlarından detaylı ve kapsamlı bir literatür 
değerlendirmesi yapılmış ve bütan’ın kalp üzerindeki etkileri ile ilgili güncel veriler aktarılmaya 
çalışılmıştır. Bütan, uçucu maddeler içinde en fazla kötüye kullanımı olan gazlardan biridir. Günlük hayatta 
oda spreyleri, deodorantlar ve çakmaklar gibi pek çok kullanım alanı olan bütan herhangi bir yasal kısıtlama 
olmaksızın yaygın olarak satılmaktadır. Bütanın ucuz ve kolay ulaşılabilir olması nedeniyle özellikle 15-20 
yaş arası gençlerde halusinojenik ve öforik etkilerinden dolayı kötüye kullanımı görülmektedir. Bütan, kalbi 
agresif bir şekilde etkileyen vazoaktif bir maddedir. Keyif alma ve eğlence amaçlı solunduğunda veya 
koklandığında akut miyokard infarktüsü, ventriküler fibrilasyon veya ani ölüm gibi ciddi kardiyak yan 
etkilere neden olabilmektedir. Bütan gazı solunması ile ilişkili miyokard infarktüsü için öne sürülen 
mekanizmalar koroner arter spazmı ve hipoksidir. Ventriküler fibrilasyon ise miyokardın katekolaminlere 
duyarlılığının artması, aritmi eşiğinin düşmesi ve miyokarda direkt toksik etki ile açıklanmaktadır. Bütan 
gibi hidrokarbonların akut inhalasyonu, özellikle miyokard iskemisi mevcutsa, adrenalin kaynaklı kardiyak 
aritmilere neden olabilir. Bütan gazı, sinir sisteminden kalbe iletiler taşıyan adrenaline karşı kalbi oldukça 
duyarlı yapar. Ani korku gibi stresli, gergin bir durumda adrenalin, kalbin daha hızlı atmasına yol açar. Eğer 
kalp, adrenaline karşı aşırı duyarlı hale gelirse geçireceği normal bir sarsılmada geçici olarak ritmini yitirir 
ve bedene kan pompalamaya ara verebilir. Bütana maruz kalan bazı kişiler bu şekilde ölürler. Bütan 
inhalasyonunun kalp kasındaki katekolamin duyarlılığını arttırdığı için ani korku, koşma ve cinsel aktivite 
gibi sert kas egzersizlerinden hemen sonra ölümcül ventriküler fibrilasyon ortaya çıkabilmektedir. Hayvan 
çalışmaları, adrenaline karşı miyokardiyal duyarlılığın inhalan maruziyetinden sonra saatlerce sürebileceğini 
göstermektedir. N-bütan ve izobütan, havada % 0,5-15 seviyelerinde bile ölümcül aritmiye neden olabilir.  
Anahtar Kelimeler: Bütan, Kalp, Toksisite 
 
ABSTRACT 
In this review, it is aimed to discuss the effects of butane on the heart. A detailed and comprehensive 
literature review was made from Google Scholar, EBSCOHost, Elsevier, Science Direct and Medline 
databases, and up-to-date data on the effects of butane on the heart were tried to be conveyed. Butane is one 
of the most abused gases among volatile substances. Butane, which has many uses in daily life such as air 
fresheners, deodorants and lighters, is widely sold without any legal restrictions. Due to the cheap and easy 
accessibility of butane, it is abused especially in young people between the ages of 15-20 due to its 
hallucinogenic and euphoric effects. Butane is a vasoactive substance that aggressively affects the heart. 
When inhaled or sniffed for pleasure and entertainment, it can cause serious cardiac side effects such as 
acute myocardial infarction, ventricular fibrillation or sudden death. The proposed mechanisms for 
myocardial infarction associated with butane gas inhalation are coronary artery spasm and hypoxia. 
Ventricular fibrillation, on the other hand, is explained by increased sensitivity of myocardium to 
catecholamines, decreased arrhythmia threshold and direct toxic effect on myocardium. Acute inhalation of 
hydrocarbons such as butane can cause adrenaline-induced cardiac arrhythmias, especially if myocardial 
ischemia is present. Butane gas makes the heart very sensitive to adrenaline, which carries messages from 
the nervous system to the heart. In a stressful, tense situation such as sudden fear, adrenaline makes the heart 
beat faster. If the heart becomes hypersensitive to adrenaline, in a normal jolt it will temporarily lose its 
rhythm and may stop pumping blood to the body. Some people exposed to butane die this way. Because 
butane inhalation increases catecholamine sensitivity in the heart muscle, fatal ventricular fibrillation can 
occur immediately after strenuous muscle exercises such as sudden fear, running, and sexual activity. 
Animal studies indicate that myocardial sensitivity to adrenaline can persist for hours after inhalant 
exposure. N-butane and isobutane can cause fatal arrhythmias even at 0.5-15% levels in air. 
Keywords: Butane, Heart, Toxicity 
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GİRİŞ 
Uçucu madde kulanımı kısa sürede eksitasyon, öfori ve neşeli davranışların gelişmesine neden olduğu için 
uçucu maddeler “zevk verici” olarak kabul edilmektedir (Yaşan ve Gürgen, 2004; Anderson ve Loomis 
2003). Bu maddelerin istemli olarak solunması (uçucu madde bağımlılığı), tüm dünyada özellikle ergen ve 
genç erişkin nüfusu etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi 
Ülkemizde de bu sorun gide¬rek yaygınlaşmaktadır (Altındağ ve ark., 2001;Yaşan ve Gürgen, 2004). 
Çocuk, ergen veya genç erişkinleri uçucu madde suistimaline iten sebepler arasında ailevi ve birey¬sel 
problemler, arkadaş grubu eğilimleri, sosyoekonomik-kültürel etmenler, rol model alma gibi çok çeşitli 
faktörler bulunmaktadır. Hatta, bazen sadece merak ve arkadaş yönlendirmesi gibi nedenlerle uçucu 
maddeler kötüye kullanılabilmektedirler (Yaşan ve Gürgen, 2004; Anderson ve Loomis 2003). 
Uçucu madde inhalasyonu önemli ölçüde mor¬bidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Soffukasyon, vagal 
inhibisyon, travma, solunum depresyonu ve kardiyak aritmi gibi nedenlerle ani ölüm meyda¬na gelmektedir. 
Ani ölümlerin %50’den fazlasının uçucu maddelerin kalp üzerindeki etkilerine bağlı ol¬duğu belirtilmiştir 
(Williams ve Cole, 1998; Pfeiffer ve ark., 2006).  
Uçucu maddeler içinde en fazla kötüye kullanımı olan gazlardan biride bütandır. Bütan gazı çakmaklarda, 
oda spreylerinde ve deodorantların içinde bulunur (Gökalp ve ark., 2018). Bu gaz neşelenmek, keyif almak 
veya merak nedeniyle inhale edilmekte; bunun için de genellikle ucuz olan ve kolay temin edilen, bütan gazı 
içeren çakmak dolum tüplerini tercih edilmektedir (Evren ve ark., 2001; Öncü ve ark., 2014). Son derece 
uçucu ve lipofilik olan bütanın solunması sonucu bütan beyne ve akciğerlere ulaşır.  Fazla miktarlarda bütan 
gazı akciğere girdiğinde oksijenin yerini alır, bu da hipoksiye yol açar ve hasta yavaş yavaş bilincini 
kaybeder. Bunun sonucunda bulantı, kusma, solunum depresyonu, akciğer ödemi, koordinasyonda 
zayıflama, hafıza kaybı ve hatta ani ölüm gibi etkiler görülebilir. Bütan maruziyetinde en ciddi şekilde 
etkilenen organlar beyin ve kalptir (Oritani ve ark., 2001). Bütan bir katekolamin görevi görerek, ölümcül 
bir taşiaritmi durumuna yol açar (Williams ve Cole, 1998).  
Bu derlemede bütan’ın kalp üzerindeki etkilerinin tartışılması amaçlanmıştır. Google Akademik, 
EBSCOHost, Elsevier, Science Direct ve Medline veri tabanlarından detaylı ve kapsamlı bir literatür 
değerlendirmesi yapılmış ve bütan’ın kalp üzerindeki etkileri ile ilgili güncel veriler aktarılmaya 
çalışılmıştır. 
 
BÜTAN’IN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
Bütan zehirlenmesi raporlarının çoğu, bütan bağımlılığı veya intihar girişimi vakalarından ileri gelmektedir. 
Ancak bütan bağımlılığı, bütan zehirlenmesinden meydana gelen ölümlerin önde gelen nedenlerindendir 
(Harris ve Mirza 2005; Field-Smith ve ark., 2006). Bütan gazı günlük hayatta pek çok kullanım alanı olduğu 
için herhangi bir yasal kısıtlama olmaksızın yaygın olarak satılmaktadır. Bütan gazı keyif verici özellikte 
olup oda spreylerinde, deodorantlarda ve çakmakların içinde bulunur. Ucuz ve kolay ulaşılabilir olması 
nedeniyle özellikle 15-20 yaş arası gençlerde halusinojenik ve öforik etkilerinden dolayı kötüye kullanımı 
görülmektedir (Ago ve ark., 2002; Bayar ve ark., 2013).  
Bütan, keyif alma ve eğlence amaçlı solunduğunda veya koklandığında akut miyokard infarktüsü, 
ventriküler fibrilasyon veya ani ölüm gibi ciddi kardiyak yan etkilere neden olabilmektedir (Çorbacıoğlu ve 
ark., 2015). Bütan, kalbi agresif bir şekilde etkileyen vazoaktif bir maddedir. Literatürde bütan gazı 
inhalasyonu sonrası miyokard infarktüsü, ventriküler fibrilasyon ve asistoli gelişen olgular bildirilmiştir (El-
Menyar ve ark., 2005; Godlewski ve ark., 2006). Bütan gazı solunması ile ilişkili miyokard infarktüsü için 
öne sürülen mekanizmalar koroner arter spazmı ve hipoksidir. Ventriküler fibrilasyon ise miyokardın 
katekolaminlere duyarlılığının artması, aritmi eşiğinin düşmesi ve miyokarda direkt toksik etki ile 
açıklanmaktadır (Edwards ve Wenstone, 2000; Bayar ve ark., 2013). Bütan gibi hidrokarbonların akut 
inhalasyonu, özellikle miyokard iskemisi mevcutsa, adrenalin kaynaklı kardiyak aritmilere neden olabilir 
(Flowers ve Horan, 1972). Bütan gazı, sinir sisteminden kalbe iletiler taşıyan adrenalin isimli bir kimyasala 
karşı kalbi oldukça duyarlı yapar. Ani korku gibi stresli, gergin bir durumda adrenalin, kalbin daha hızlı 
atmasına yol açar. Eğer kalp, adrenaline karşı aşırı duyarlı hale gelirse geçireceği normal bir sarsılmada 
geçici olarak ritmini yitirir ve bedene kan pompalamaya ara verebilir. Bütana maruz kalan bazı kişiler bu 
şekilde ölürler. Bütan inhalasyonunun kalp kasındaki katekolamin duyarlılığını arttırdığı için ani korku, 
koşma ve cinsel aktivite gibi sert kas egzersizlerinden hemen sonra ölümcül ventriküler fibrilasyon ortaya 
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çıkabilmektedir (Bass, 1970). Hayvan çalışmaları, adrenaline karşı miyokardiyal duyarlılığın inhalan 
maruziyetinden sonra saatlerce sürebileceğini göstermektedir (Taylor ve Harris, 1970). Ayrıca aşırı 
katekolamin konsantrasyonları oksijen ihtiyacında artışa, koroner arter spazmına, trombosit agregasyonuna 
ve trombüs oluşumuna neden olabilir (Gunn ve ark., 1989; Ghuran ve ark., 2001). N-bütan ve izobütan, 
havada % 0,5-15 seviyelerinde bile ölümcül aritmiye neden olabilir (Naitou ve Chudoku Hyakka, 2001). 
Bütan kaynaklı aritmiler beta blokerlere iyi yanıt verebilir, ancak sonuç kötüdür. Bu, böyle aritmilerin 
altında yatan mekanizmanın sadece bütanın miyokard üzerindeki doğrudan etkisinin bir sonucu olmadığı, 
aynı zamanda koroner arter spazmının da büyük bir rol oynadığı hipotezini destekleyebilir. Koroner arter 
spazmının hayatı tehdit eden aritmileri tetiklediği iyi bilinmektedir (Adams ve ark., 1998). Bütan, yağ 
dokularında hızla emilir, ancak kan dolaşımına geri salınımı yavaştır; bu nedenle aritminin tekrarlamasının 
ve “ertelenmiş” ölümlerin olası nedeni budur (Edwards ve Wenstone, 2010). 
Kramp ve ark.,  (2018),  bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ve klinikteki diğer hastalarla 
takıldığı sırada başına bir havlu koyarak bütan içeren deodorant spreyi içine çeken bir hastada kardiyak 
arrestin ölümcül sonuçlarını bildirmişlerdir. Ayrıca uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde veya hapishaneler 
gibi izole ortamlarda inhalasyona bağlı kardiyak ölüm riskinin artabileceğini, çünkü bu yerlerdeki hastaların 
ev ürünlerini kötüye kullanmaya daha yatkın olduğunu vurgulamışlardır. Akcan ve ark. (2010), arkadaşları 
ile çakmak gazı dolum tüpünden uçucu madde soluduktan sonra hastaneye kaldırılırken öldüğü bildirilen 
vakanın toksikolojik analizlerinde herhangi bir uçucu madde tespit edilmediği ve ölüm nedenini gaz 
içeriğindeki bütanın akut kardiyotoksik etkilerine ikincil olduğu kanaatine varıldığı bildirilmiştir. 
Bütan Kaynaklı Miyokard İnfarktüsü 
Bütan, miyokardı katekolaminlerin etkisine duyarlılaştırabilir ve bu duyarlılığın hipoksi varlığında daha 
fazla olduğu düşünülmektedir (Aviado ve Beley, 1974; Shepherd, 1989). Miyokardiyal duyarlılık ve yoğun 
koroner arter spazmı yoluyla, bütan kötüye kullanımı, akut miyokard infarktüsü ve ölümcül ventriküler 
aritmiye neden olabilir. Vazospazmı erken evrelerde tersine çevirmek için hemen tedavi edilen hastalarda 
iyileşme olabilir (El-Menyar ve ark., 2005). Kalp durmasından önce 14 yaşında bir erkeğin 7 kutu bütan 
kokladığını bildiren El-Menyar ve ark. (2005), klinik ve laboratuvar bulguları temelinde, bütan 
inhalasyonlarından sonraki kardiyak komplikasyonların kısmen yoğun koroner arter spazmına bağlı 
olabileceğini varsaymaktadır. Kardiyak tutulum ayrıca resüsitasyonu zorlaştıran sık ventriküler 
fibrilasyonlara yol açar.  Ventriküler fibrilasyon, hastanın ölümüyle sonuçlanır. Bütan istismarının en genç 
kurbanları O'Neill ve McCarthy (1999) ile Godlewski ve ark. (2006) tarafından tanımlanmıştır. O'Neill ve 
McCarthy (1999), kalp krizi geçiren 14 yaşındaki çocukta bütan inhalasyonunun miyokardiyal disfonksiyon 
ve aritmi ile sonuçlandığından bahsetmişlerdir. Godlewski ve ark. (2006), bütan gazı inhalasyonu sonucu 
ventriküler fibrilasyon ve miyokard infarktüsü nedeniyle ani kalbi duran ancak koroner anjiyografide 
koroner arterleri normal olan 14 yaşında bir erkek çocuk vakası rapor etmişlerdir. Edwards ve Wenstone 
(2010), 3 yıldır bütan soluma öyküsü ve tekrarlayan ventrilüker fibrilasyonu olan 17 yaşında bir erkek 
çocuğu bildirmiştir. Bu çocuğun elektrokardiyogramda yaygın miyokard infarktüsü ortaya çıkmıştır. De 
naeyer ve ark. (2011), 16 yaşındaki bir çocukta bütan gazının solunmasını takiben miyokard infarktüsü ortya 
çıktığını tespit etmişlerdir.  
Bütan inhalasyonundan sonra kardiyak aritmi 
Ölüm nedeninin kardiyak aritmi ile ilişkili olduğu vakalara ilişkin az sayıda rapor bulunmaktadır. Nishi ve 
ark. (1985), cerrahi olarak düzeltilmiş ventriküler septal defektli 13 yaşında bir erkek çocukta çakmak 
dolumu soluduktan sonra bayılan bir vaka bildirmiştir. Ölümünün n-bütan inhalasyonundan kaynaklanan 
kardiyak aritmiye bağlı olduğu varsayılmıştır. Ago ve ark. (2002), ter önleyici aerosol deodorant 
kutusundaki n-bütanın, ölümcül kardiyak aritmiye neden olduğunu bildirmiştir. Fuke ve ark. (2002) 14 
yaşında bir erkek çocuğunun kan, beyin ve akciğeri örneklerinde n-Bütan, izobütan ve propan tespit etmiş ve 
ölüm nedeninin bütan inhalasyonuna bağlı kardiyak aritmi olduğunu bildirmiştir. Zivković ve ark. (2010), 
evdeki bir gaz deposundan propan-bütan karışımını soluyarak intihar eden 62 yaşında bir erkek hastanın 
ölüm nedenlerinin kardiyak aritmiler, refleks kardiyak vagal olduğunu belirttiler. Ayrıca, propan-bütan 
karışımının, yani sıvılaştırılmış petrol gazının, havadaki oksijenin tükenmesine, dolayısıyla hipoksi ve 
anoksiye ve dolayısıyla bilinç kaybına ve nihayetinde ölüme neden olduğunu bildirdiler. Tanaka ve ark. 
(2012), çakmak gazını plastik bir torbaya püskürtüp yirmi dakika boyunca koklayan bir gencin ölüm 
nedeninin bütan içeren yakıt gazının kötüye kullanılmasının neden olduğu kardiyak aritmi olduğu sonucuna 
varmışlardır. 
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a-Ventriküler Fibrilasyon 
Uçucu madde bağımlılığı sonrası başarılı resüsitasyon raporları nadirdir (Adgey ve ark.,1995; Williams ve 
Cole , 1998) ve başlangıçta ventriküler fibrilasyon ile gelen vakaların çoğu, kısa bir süre sonra ölmüştür. 
Sugie ve ark. (2004) otopsi bulguları ve gaz analizi ile olgularındaki ölüm nedeninin gaz inhalasyonundan 
birkaç dakika sonra sert kas egzersizinin neden olduğu ventriküler fibrilasyon olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ventriküler fibrilasyon, bütan inhalasyonundan sonra birçok vakada tanımlanmıştır. 4 ayrı çalışma da 
propan ve/ veya bütan gazı kullanımı sonrası ventriküler fibrilasyon ve miyokard enfarktüsüne bağlı ani 
ölüm olguları bildirilmiştir (Ago ve ark., 2002; Akcan ve ark., 2010; Rossi ve ark.,  2012; Celiński ve ark., 
2013). Rohring (1997), bütan kötüye kullanımından sonra ventriküler fibrilasyon ile beş vaka bildirdi. Bazı 
kurbanların kanında, akciğerinde, beyninde ve karaciğerinde bütan tespit edildiğinden ventriküler 
fibrilasyonun miyokard üzerindeki doğrudan toksik etkilere bağlı olarak sekonder oluştuğu düşünüldü. 
Williams ve Cole (1998) tarafından sunulan bir olgu raporunda; 15 yaşında arkadaşları tarafından çakmak 
dolum tüpünden bütan gazı solumaya ikna edilen bir kızın, gazı doğrudan ağzına sıkarak kullandığı, bundan 
iki saat sonra aniden bayılarak hastaneye kaldırıldığı ve ventriküler fibrilasyon nedeniyle uzun süre tedavi 
gördüğü belirtilmektedir. Gunn ve ark. (1989), bütan inhalasyonundan sonra ventriküler fibrilasyon çeken 
15 yaşında bir erkek hastayı bildirmişlerdir. Bayar ve ark. (2013) ise miyoperikardit gelişen bir hastadan 
bahsetmektedirler. Almulhim ve ark. (2017), yanında ekstra saflaştırılmış bütan gazı içeren çakmak dolum 
bidonu bulunan 30 yaşında erkek hastada nöbet geçirdikten altı saat sonra ventriküler fibrilasyon geliştiğini 
ve öldüğünü bildirmişlerdir. Gökalp ve ark. (2018), çakmak gazı inhalasyonu sonrası 13 yaşındaki bir 
hastada ventriküler fibrilasyon geliştiğini ve sonrasında kalbin durduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca hastada 
serebral hipoksi nedeniyle nörolojik komplikasyonlar gelişmiştir. Şen ve Erdivanlı (2015), Çakmak gazı 
fabrikasında işçi olarak çalışan 18 yaşında erkek hastada resüsitasyon sırasında senkop ve kalıcı ventriküler 
fibrilasyon geliştiğini bildirdi. Jackowski ve ark. (2005), LPG olarak da bilinen propan-bütan gazı 
karışımının solunmasını içeren kazara otoerotik bir ölüm vakasını sundular. Bu vakada ölümün ventriküler 
fibrilasyon gibi kardiyak bir nedene bağlı olduğu sonucuna vardılar. Gaz karışımının solunması ve kalbin, 
cinsel aktivite ve THC tüketimi nedeniyle kesinlikle artan dolaşımdaki katekolaminlere duyarlı hale gelmesi 
ani bir kalp ölümüne yol açmıştır.  
b- Ventriküler Taşikardi 
Ventriküler taşikardi bildirilen olgu sayısıda azdır. Wason ve ark. (1986) önceden iyi durumda olan 2 
yaşında bir çocuk, iyi bilinen bir özel deodorantın aerosol kutusuyla oynadıktan kısa bir süre sonra nöbetler 
ve ventriküler taşikardi ile hastaneye getirildiğini bildirmişlerdir. 
Bütanın Neden Olduğu Asistol 
Öte yandan, Roberts ve ark. (1990), bütan inhalasyonundan sonra asistoli tanımladı. Kalbin vagal 
inhibisyonu, vagal sinirin uyarılmasıyla ilişkili bir refleks yanıttır. Bütanı doğrudan boğaza püskürterek, sıvı 
jeti genleşme yoluyla hızla – 220 0C'ye kadar soğuyabilir. Vagusun ani veya şiddetli stimülasyonu, derin 
bradikardi veya asistoli ile sonuçlanabilir. 
 
SONUÇ 
Sunulan bu çalışmada bütan ve izomerleri ile içinde bütanın yüksek oranda bulunduğu LPG’nin toksik 
etkileri literatürler ışığında ele alınmıştır. Literatürler değerlendirildiğinde özet olarak şunlar söylenebilir; 
yüksek konsantrasyonlarda çakmak sıvısına akut maruz kalmanın ana riski ani ölümdür. Ölüm basit asfeksi 
veya kardiyotoksisite sonucu meydana gelebilir; Özellikle kapalı bir alanda (örneğin koklama için plastik bir 
torba kullanılması gibi), bütan gazının oksijeninin yerini alması nedeniyle oksijenin kademeli olarak 
tükenmesi sonucu (oksijen eksikliği), hızlı bilinç kaybı, solunum ve kalp durması ortaya çıkar. Bütan 
maruziyeti sonucu görülen ölüm vakaları asfeksi dışında çoğunlukla bütanın kalp üzerindeki etkilerine bağlı 
olarak ortaya çıkmaktadır. Bütan gazı solunmasının, geçici kardiyak aritmilerden tam kalp durmasına kadar 
değişen ciddi trajik sonuçları vardır. Özellikle akut inhalasyonu sonucu, bütanın ventriküler fibrilasyon gibi 
potansiyel olarak ölümcül kardiyak aritmiye ya da endojen katekolaminlerin etkisinin güçlenmesine neden 
olduğu birçok literatürde bildirilmiştir. Bu nedenle hekimler, bütan gazı inhalasyonunun ölümcül ventriküler 
fibrilasyona neden olabileceğinin farkında olmalıdır.   
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HALK TIBBINDA KULLANILAN BİTKİLERİN ANTİEPİLEPTİK ETKİNLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: PENTİLENTETRAZOL İLE OLUŞTURULAN DENEYSEL EPİLEPSİ 

ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
EVALUATION OF THE ANTIEPLEPTIC EFFECTIVENESS OF PLANTS USED IN FOLK 

MEDICINE: AN INVESTIGATION ON PENTYLENTETRAZOLE INDUCED EXPERIMENTAL 
EPILEPSY STUDIES 

 
Ramazan GÜNEŞER 

ORCID: 0000-0001-7877-4397 
 
ÖZET 
Amaç: Çok eski çağlardan beri bilinen epilepsi, dünya üzerindeki insanların yaklaşık %1’ini etkileyen 
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde epilepsi tedavisindeki güncel uygulamaların yanı sıra halk 
arasında çeşitli geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin başında hastalıkların tedavisinde 
bitkilerin kullanıldığı fitoterapi gelmektedir. Bitkiler, geleneksel olarak epilepsi tedavisinde sıklıkla tercih 
edilmektedir. Bu çalışmada, halk arasında epilepsi tedavisinde kullanılan bitkilerin deney hayvanlarında 
pentilentetrazol (PTZ) ile oluşturulan epilepsi çalışmalarındaki antiepileptik etkinliklerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, Google Akademik veri tabanında Ocak 2021-Ağustos 2021 tarihlerini 
kapsayacak şekilde ‘’experimental epilepsy’’ ‘’folk medicine’’ ‘’extract’’ ve ‘’pentylenetetrazole’’ anahtar 
kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Sonuç olarak, anahtar kelimeleri sağlayan ve konuyla alakalı 44 yayına 
ulaşılmıştır. 
Bulgular: Yayınların incelemesi sonucunda, bitkilerin farklı ülke ve coğrafyalarda bulunan insanlar 
tarafından epilepsi tedavisi için kullanıldığı görülmüştür. Bitkilerin epilepsinin yanı sıra diğer birçok 
hastalığın tedavisinde de kullanıldığı anlaşılmıştır. Farklı ekstraksiyon metotları ile elde edilmiş bitki 
ekstreleri farklı dozlarda deneysel epilepsi hayvan modellerinde denenmiştir. Genel olarak bitkilerin PTZ ile 
oluşturulan epilepsi modelinde olumlu etki gösterdiği belirlenmiştir. Bitkiler antikonvülzan etkilerini nöbet 
skorunda düşme, nöbet süresinde azalma veya nöbet latansında meydana gelen bir artma yoluyla 
sergilemişlerdir. 
Sonuç: Halk tıbbında bitkiler epilepsi tedavisi için önemli rol oynamaktadır. Bitkiler, PTZ deneysel epilepsi 
modellemesinde çeşitli olumlu etkiler göstermiştir. Bu durum yeni antiepileptik ajan gelişimi bakımından 
umut vericidir. Ancak bitkilerin antiepileptik etkinliklerinin sağlam kanıtlara dayanması adına daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Deneysel Epilepsi, Halk Tıbbı, Ekstre, Pentilentetrazol, Google Akademik Veri Tabanı 
 
ABSTRACT 
Objective: Epilepsy, known since ancient times, is an important public health problem affecting 
approximately 1% of people in the world. Nowadays, together with the current practices in the treatment of 
epilepsy, various traditional methods are used among the people. Phytotherapy, in which plants are used in 
the treatment of diseases, is the primary treatment option from these methods. Plants have been traditionally 
preferred in the treatment of epilepsy. In this study, it was aimed to assess the antiepileptic activities of 
plants used in the treatment of epilepsy among the people in epilepsy studies induced pentylenetetrazole 
(PTZ) in experimental animals. 
Materials and Methods: To this purpose, the keywords of "experimental epilepsy", "folk medicine", 
"extract" and "pentylenetetrazole" were searched in the Google Academic database, covering the dates 
between January 2021 and August 2021. The 44 publications satisfying the keywords and relevant to the 
topic were reached results in search. 
Results: As a result of the examination of the publications, it has been seen that the plants are used for the 
treatment of epilepsy by people from different countries and geographies. In addition to epilepsy, it has been 
understood that plants are also used in the treatment of many other diseases. Plant extracts obtained by 
different extraction methods were tested in experimental epilepsy animal models at different doses. In 
general, it was determined that the plants showed a positive effect in the epilepsy model induced by 
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pentylenetetrazole. Plants exhibited their anticonvulsant effects through a reduction in seizure score, 
decrease in seizure duration or an increase in seizure latency. 
Conclusion: Plants play a crucial role in the treatment of epilepsy in folk medicine. Plants have exhibited 
various positive effects in PTZ experimental epilepsy modeling. This situation is promising for the 
development of new antiepileptic agents. However, it is thought that more studies should be performed for 
the antiepileptic activities of plants to be based on solid evidence. 
Keywords: Experimental Epilepsy, Folk Medicine, Extract, Pentylenetetrazole, Google Scholar Database 
 
GİRİŞ 
Önemli bir halk sağlığı sorunu olan epilepsinin, dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini etkilediği bilinmektedir.1 
Günümüz epilepsi tedavisi nöbet etkinliğini önlemeye yöneliktir. Bu nedenle, epileptogenezi 
engelleyebilecek yeni stratejilerin geliştirilmesi son derece önemlidir.2 Son dönemlerde yeni antiepileptik 
ilaçların keşfiyle, epilepsi tedavisinde dikkate değer gelişmeler yaşanmıştır. Buna rağmen nöbetlerin önemli 
bir kısmı ilaçlarla kontrol altına alınamamaktadır.3 Bunun yanı sıra,  yaygın yan etkileri antiepileptik 
ilaçların tedavideki kullanımlarını sınırlanmaktadır.4 Bu nedenlerden dolayı yeni ve daha etkili bileşenlerin 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Son yıllarda araştırmalar; medikal özellikleri, doğallıkları, daha az yan 
etkileri ve ucuz oluşları nedeniyle bitkilere yönelmiştir.5 
Halk hekimliği, geçmişte insanların yaşadıkları hastalık ve rahatsızlıklara karşı doğadan çözüm aramaları 
sonucu ortaya çıkarak gelişmiştir.6 Özellikle 19. yüzyıl öncesi modern tıbbın gelişmediği dönemlerde, 
hastalıkların tedavisi için doğayı gözlemleme ve deneme-yanılma yoluyla pek çok bitki kökenli sağaltım 
pratiği keşfedilmiştir.7 Fitoterapi, hastalıkların tedavisi için bitkilerin kullanılması anlamına gelmektedir.8 
Modern tıpta önemli bir yeri olan salisik asit (aspirin) söğüt ağacı kabuklarından elde edilmektedir. Sümer 
tabletlerinde söğüt kabuğunu ilaç olarak kullanılması önerilmiş (M.Ö. 4000), aradan geçen çok uzun bir 
zamandan sonra ilk kez 1897 de Felix Hoffman tarafından sentezlenerek insanlığın hizmetine sunulmuştur.9 
Yine modern tıpta güçlü bir ağrı kesici olarak kullanılan morfin, haşhaş (Papaver somniferum L.) 
bitkisinden sentezlenmektedir.10 Digoksin, eski Mısır ve Roma İmparatorluğu zamanlarından beri 
kullanılmaktadır ve “Digitalis purpurea” denilen bitkinin yapraklarından elde edilmektedir.11 Tarihi insanlık 
tarihi kadar eski olan epilepsi, 19 yy. ikinci yarısında (1857) ilk antikonvülzan ve sedatif ilacın keşfine 
kadar, bitkiler ve kimyasal maddeler ile tedavi edilmekteydi.12 
Epileptogenezin ve epilepsi etyolojilerinin araştırılması, yeni antiepileptik ajanların denemesi, uygun tanı ve 
tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla deneysel epilepsi modelleri kullanılmaktadır.13 PTZ, epilepsi 
oluşum mekanizmalarının araştırılması ve yeni antiepileptik ilaçların geliştirilmesi için araştırmacılar 
tarafından sıklıkla kullanılan bir kimyasaldır.14 Epilepsi modellemelerinde prokonvülzan bir ajan olarak 
kullanılan PTZ, GABAA reseptör antagonistidir.15 PTZ ile akut ve kronik deneysel epilepsi modelleri 
oluşturulabilmektedir. Oluşturulan deneysel epilepsi modellerinde, epileptogenez sürecine ek nöbet 
skorlamasına ilişkin çeşitli parametreler de (nöbet şiddeti, nöbet süresi, nöbet latansı ve nöbetten koruma 
oranları vb.) değerlendirilebilmektedir.16 
Halk tıbbında kullanılan bitkiler yeni antiepileptik rejimlerin geliştirilmesi konusunda büyük bir şans 
sunmaktadır. Yapılan bu çalışma, halk arasında epilepsi tedavisinde kullanılan bitkilerin PTZ ile indüklenen 
epilepsi modelindeki antiepileptik etkinliklerinin incelenmesini amaçlamaktadır.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Veri toplama tekniği olarak doküman analizi kullanılan araştırmada, amaca uygun olarak alanyazın taraması 
Google Akademik veri tabanı aracılığıyla yapılmıştır. Ocak-Ağustos 2021 tarihleri arasında konuyla ilgili 
yayımlanmış çalışmalar araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma da ‘’experimental epilepsy’’ ‘’folk 
medicine’’ ‘’extract’’ ‘’pentylenetetrazole’’ anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır.  Tarama 
sonucunda, anahtar kelimeleri karşılayan ve konuyla ilgili olan 44 yayına ulaşılmıştır. Çalışmaya dahil 
edilen yayınlarda bulunan bitkilerin bazılarının aynı çalışmada farklı deneysel epilepsi modelleri üzerindeki 
etkileri de denenmiştir. Ancak bu çalışmada bitkiler, sadece PTZ ile oluşturulan epilepsi modeli üzerindeki 
etkileri bakımından incelenmiştir. Araştırma kapsamına dahil edilen bitkiler alfabetik olarak listelenmiş ve 
PTZ modelindeki antiepileptik etkinlikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 
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BULGULAR 
Acorus calamus: A.calamus, ayurveda tıbbında kullanılan şifalı bir bitkidir. Bitki  iltihaplanma, göğüs ağrısı, 
sindirim bozuklukları ve bazı akıl hastalıkları dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır. Ayrıca anksiyolitik ve antidepresan etkileri de ortaya konmuştur. A.calamus’un metanolik 
ekstresi (100 ve 200 mg/kg), farelerde PTZ ile oluşturulan nöbetlerin latansını kontrol grubuna kıyasla 
geciktirmiştir. A.calomus ekstresi (100 mg/kg) ve sodyum valproatın (100 mg/kg) kombine halde 
uygulanması, nöbet latansını istatistiksel olarak anlamlı şekilde artırmıştır.17 
Amomum tsaoko:  A.tsaoko'nun kurutulmuş meyveleri, hem ilaç hem de gıda maddesi olarak Çin 
folkloründe kullanılmaktadır. A.tsaoko meyvelerinin etanolik ekstreleri (50, 75 ve 100 mg/kg), PTZ ile 
oluşturulan nöbetlerde konvülsiyonların latans süresini artırırken nöbet sürelerini önemli ölçüde azaltmıştır. 
Ayrıca nöbet şiddetini ve mortaliteyi de azaltmıştır.18 
Anacyclus pyrethrum: A.pyrethrum, genel olarak, Kuzey Afrika ve Hindistan'da yayılım gösteren ve 
geleneksel tıpta çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir bitkidir. Anacyclus pyrethrum'un petrol 
eteri ekstresi (70 ve 140 mg/kg), PTZ ile oluşturulan nöbetlerin süresini azaltmış ve nöbetlerin latansını 
artırmıştır. Bitki doz bağımlı olarak antikonvülsan etki göstermiştir.19 
Annona reticulata: A. reticulata ve kökünün epilepsiyi tedavi etmek için bir halk ilacı olarak kullanıldığı 
bildirilmiştir.  A. reticulata kök etanol özütü (100, 200 ve 400 mg/kg) t, PTZ ile indüklenen tonik-klonik 
konvülsiyonun latansını uzatmış, konvülsiyon süresini azaltmış  ve iyileşme süresini kısaltmıştır. Bu 
etkilerin kontrol grubu hayvanları ile karşılaştırıldığında doz bağımlı olduğu gösterilmiştir.20 
Artemisia afra: Afrika pelini olarak isimlendirilen A. afra, son derece aromatik çok yıllık bir bitkidir. Bitki 
özü, Etiyopya'da geleneksel olarak antiepileptik ajan olarak kullanılmaktadır.  PTZ ile indüklenen 
konvülsiyonlara karşı A. afra'nın hidroetanol özütünün 250, 500 ve 1000 µmg/kg'lık üç farklı dozu, 
kontrolle kıyaslandığında anlamlı şekilde ortalama nöbet latansında artma ve ortalama konvülsiyon 
süresinde bir azalma göstermiştir. Ancak  farklı solvent fraksiyonları (petrol eteri, diklorometan, etanol ve 
su), PTZ ile indüklenen konvülsiyonlara karşı antikonvülsan aktivite göstermemiştir.21 
Artemisia persica: A. persica'nın kök, gövde ve yaprakları, öksürük, ateş, iştahsızlık, kolik, baş ağrısı, kulak 
ağrısı ve parazit hastalıklar ve sıtma gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. A. persica'nın 
hidroalkolik ekstraktının 200 ve 400 mg/kg dozları,  PTZ ile indüklenen nöbetlerde nöbet latansını önemli 
ölçüde artırmıştır. Ayrıca, ekstraktın efektif olmayan dozunun (100 mg/kg), NMDA antagonisti (ketamin) 
ile birlikte uygulanması, etkin olmayan ekstre dozunun antikonvülsan etkisini güçlendirmiştir.22 
Bacopa monnieri: Geleneksel bir ayurveda ilacı olan B.monnieri , yüzyıllardır çeşitli hastalıkların tedavisi 
amacıyla kullanılmıştır. Beynin tüm alanlarında bazı B.monnieri  özütleri, asetilkolinesteraz seviyesini 
artırmış ve asetilkolin seviyesini azaltmıştır. Bu sonuçlardan, seçilmiş B.monnieri ekstrelerinin, PTZ ile 
indüklenen nöbetlerin iyileşmesi üzerinde bariz etkiler sergiledikleri anlaşılmıştır. Etanol özü (EE), n-
Heksan özü (nHE), Etil asetat özü (CE) ve n-Butanol özü, PTZ ile indüklenen epileptik grupla 
karşılaştırıldıklarında maksimum iyileşme sergilemiştir.23 
Biarum carduchrum: B.carduchrum, Areaceae familyasına ait en değerli şifalı bitkilerden biridir. Sıçanların 
200 mg/kg B.carduchrum metanolik ekstresi ile tedavisi, PTZ grubuna kıyasla tonik nöbet sayısında önemli 
bir azalma ile sonuçlanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, epileptik sıçanlarda B. carduchrum metanolik 
ekstresinde antioksidan özellikler ve oksidatif stresin azaltılması ile ilişkilendirilen nöbet önleyici etkiler 
gösterdiği bildirilmiştir.24 
Borreria stachydea: B.stachydea geleneksel tıpta epilepsi dahil çeşitli hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır.  Bitkinin hidroalkolik ekstresi (100, 200 ve 400 mg/kg) hem nöbetlerin başlama süresi hem 
de ölümün gerçekleşme süreleri bakımından anlamlı şekilde olumlu etki göstermiştir. En yüksek dozda (400 
mg/kg) ekstre, farelerin %33.33'ünü PTZ'nin neden olduğu nöbetlere karşı korumuştur.25 
Boswellia sacra: B.sacra Flueck ağacının reçinesi, Doğu Afrika'da merkezi sinir sistemi bozuklukları için 
kullanılan geleneksel bir ilaçtır. Reçinenin heksan özütü, en güçlü nöbet önleyici aktivitesini göstermiştir. 
İzole edilen, triterpen β-boswellik asit en güçlü aktiviteyi göstererek, 100 μg/mL'de PTZ kaynaklı nöbetlerin 
%90'ını azaltmıştır.26 
Calotropis procera: C.procera, geleneksel olarak epilepsi tedavisinde kullanılmaktadır. C.procera ekstresi 
(100–1000 mg/kg-1), PTZ kaynaklı klonik konvülsiyonların sıklığını ve süresini önemli ölçüde azalmıştır. 
Bununla birlikte, yalnızca 1000 mg/kg-1 dozunda C.procera ekstresi klonik konvülsiyonların latansını 
önemli ölçüde artırmıştır.27 
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Canarium schweinfurthii: C.schweinfurthii, Afrika'da bulunan ve zeytine benzer meyve üreten bir yağmur 
ormanı ağacıdır. C.sweinfurthii taze kök kabuklarının sulu ekstresi (0.01-300 mg/kg, p.o.), PTZ ile 
oluşturulan tonik-klonik nöbetlerin şiddetini azalmıştır. GABAA reseptörlerinin, C.sweinfurthii sulu 
ekstresinin etkilerine aracılık ettiği bildirilmiştir. Bu veriler, bu bitkinin Kamerun geleneksel tıbbında 
epilepsiyi tedavi etmek için kullanımını açıklamaktadır.28 
Centella asiatica: C.asiatica, epilepsi tedavisi için yaygın olarak kullanılan bitkisel bir ilaçtır. C.asiatica 'nın 
hidroalkolik ekstresi (HECA) terapötik altı dozda valproik asit (VPA) ve fenitoinle (PHT) birlikte 
uygulanması, PTZ ile oluşturulan nöbetlerden korunmayı arttırmıştır. Sonuçlar, HECA'nın birlikte 
uygulanmasının VPA ve PHT'nin terapötik etkinliğini iyileştirebileceğini öne sürmektedir.29 
Chaihu plus Longgu Muli decoction (CLMD, saiko-ka-ryukotsu-borei-to in Japanese): Geleneksel bir Çin 
tıbbi bileşimi olan CLMD, 1000 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Bileşimsel olarak, bu bitkisel formül 
12 yerli bileşenden oluşur: Radix bupleuri, Ossa draconis, Radix scutellariae, Zingiberis rhizoma, red lead, 
Panax ginseng, Ramulus cinnamomi, Poria, Concha ostreae, Rhizoma pinelliae, Radix et rhizoma rhei, ve 
Fructus ziziphi jujubae. CLMD bitkileri suda kaynatma ve alkol ekstraksiyonu yoluyla hazırlanmıştır. 
CLMD, PTZ kindling’te bariz bir doza bağlı antiepileptik etki göstermiştir. Yüksek doz CLMD, epileptik 
nöbetlerin latansını önemli ölçüde artırmıştır ve epileptik nöbetlerin süresini ve nöbet şiddetini azaltmıştır.30 
Clutia abyssinica: C.abyssinica, Etiyopya'nın farklı bölgelerinde epilepsi, nazar ve diğer hastalıklara karşı 
kullanılan şifalı bitkilerdendir. İn vivo PTZ testinde, nöbet başlangıcında doza bağlı artma olmasına rağmen, 
bitki özünde tüm doz seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki göstermemiştir. C.Abyssinica’nın 
hidroalkolik ham özütünün yapılan bu çalışmadaki antikonvülzan etkisi zayıftır. Bitkinin kronik modellerde 
etkili olabileceği ileri sürülmüştür.31 
Combretum hypopilinum: C.hypopilinum  sakızı, tıbbi kullanımları için vahşi doğadan hasat edilmektedir. 
Kuzey Nijerya'da epilepsi tedavisi için en yaygın kullanılan sekiz bitkiden biridir. PTZ modelinde, 600 
mg/kg dozundaki ekstresi, fareleri %66.66 oranında korumuş ve anlamlı şekilde nöbetlerin ortalama 
latansını geciktirmiştir.32 
Combretum lanceolatum: C.lanceolatum Pohl, kök kabuğu Kuzeydoğu Brezilya’da sindirime yardımcı 
olmak için kullanılmaktadır. C.lanceolatum etanol ekstresi, PTZ ile oluşturulan nöbetlerin latanslarını 
artırarak antikonvülzan etki ortaya koymuştur. Antikonvülzan mekanizma ile ilgili olarak, C.lanceolatum  
kısmen GABAA reseptörü ile etkileşimle açıklanabilen akut ve kronik nöbetlerin tedavisi için farmakolojik 
potansiyele sahip olduğu bildirilmiştir.33 
Commiphora Myrrha: C.myrrha, Ortadoğu ve Afrika'da yetişmektedir ve uzun bir tıbbi uygulama geçmişine 
sahiptir. C.Myrrha esansiyel yağı ile tedavi edilen fareler PTZ modelinde, orta (p<0.01) ve yüksek dozda 
(p<0.001) kontrol grubuna kıyasla tonik konvülsiyonların latansında anlamlı ve doza bağlı bir artış ve ölüm 
yüzdesinde bir düşüş sergilemişlerdir.34 
Cymbopogon citratus:  C.citratus farmakolojik özellikleri ve merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi 
nedeniyle halk hekimliğinde kullanılmaktadır. C.citratus  yapraklarından elde edilen hidroalkolik ekstre, 
esansiyel yağı ve ilgili bileşikleri olan sitral ve geraniol’ün, zebra balığı üzerinde yapılan çalışmada 
antikonvülzan etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu sonuçlar bitkinin epilepsi tedavisi için umut verici bir 
adjuvan terapötik strateji olarak kullanılabileceğini ileri sürmüştür.35 
Cyperus esculentus: Cyperus türlerinin yumruları, geleneksel olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde 
kullanılmaktadır. C.esculentus (200 ve 400 mg/kg) etanolik özütleri, önemli antikonvülzan etki sergilemiştir. 
C.esculentus 400 mg/kg'ın 200 mg/kg'dan daha etkili olduğu bulunmuştur. Etanol özütlerinin 
konvülsiyonların latanslarını artırma veya konvülsiyonların süresini kısaltmaları antikonvülzan aktivitenin 
bir kanıtı olarak kabul edildiği ifade edilmektedir.36 
Dichrostachys glomerata: D.glomerata Nijerya'daki bazı yerliler tarafından epilepsiyi tedavi etmek için 
geleneksel olarak kullanılmaktadır. Antiepileptik çalışma sırasında elde edilen sonuçlar göstermiştir ki nöbet 
aktiviteleri, D.glomerata etanolik yaprak ekstresi ile tedavi edilen grupta PTZ grubuna kıyasla önemli ölçüde 
daha düşüktür. Nöbet süresi PTZ+ D.glomerata grubunda kontrole göre anlamlı olarak daha kısadır. Ayrıca 
PTZ+D.glomerata grubunda klonik nöbet sıklığı kontrole göre anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.37 
Ficus platyphylla: F.platyphylla, Nijerya geleneksel tıbbında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. 
F.platyphylla kök kabuğunun flavonoid bakımından zengin fraksiyonu farelerde PTZ ile indüklenen 
nöbetlere karşı zayıf bir antikonvülzan aktivite sergilemiştir. Maksimum antikonvülzan aktivite (%25 
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koruma), 10 mg/kg ve 20 mg/kg dozlarında, miyoklonik jerklerin ortalama başlama süresinde ve tonik nöbet 
latansında bir artma ile gözlenmiştir. Fraksiyonun etkisinin dozdan bağımsız olduğu bulunmuştur.38 
Fumaria officinalis: F.officinalis geleneksel tıpta çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. 
F.officinalis yaprağının hidroalkolik özütü özellikle düşük dozlarda (200 ve 600 mg/kg) tedavisi, PTZ ile 
oluşturulan nöbetlerde miyoklonus, klonus ve nöbetlerin başlangıç zamanlarını belirgin şekilde 
yükseltmiştir.39 
Glyphaea brevis: G.brevis, Afrika’da geleneksel tıpta konvülsiyonların tedavisinde kullanılmıştır. Yapılan 
çalışma G.brevis yaprağının farklı fraksiyonlarının (su-metanol ve n-hekzan) PTZ ile nöbet 
oluşturulmasından önce uygulanmasıyla, latans süresi uzamış ve konvülsiyon yoğunluğunda önemli bir 
düşüş gözlenmiştir. Çalışma sonuçları, G.brevis yaprak fraksiyonlarının antikonvülzif özelliklere sahip 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca, bitkinin halk tıbbında konvülsiyon tedavisinde kullanımını desteklediği ileri 
sürülmüştür.40 
Malvaviscus arboreus, Alchemilla kiwuensis, Drymaria cordata, Markhamia lutea: Kamerun’un şifalı dört 
bitkisinin antikonvülzan etkilerini araştırmaya yönelik çalışmada: M.arboreus,  A.kiwuensis, D.cordata ve  
M.lutea bitkileri kullanılmıştır. M.arboreus, 688 mg/kg'da PTZ indüklü nöbetlere karşı deneklerin 
%71.43'ünü, A.kiwuensis 41.25 mg/kg'da deneklerin %85.71'ini korumuştur.  D.cordata ve M.lutea karışımı 
ise, 1554 mg/kg'da nöbetlere karşı deneklerin %71.43'ünü korumuştur. Bu sonuçlar, bu bitki özütlerinin 
antikonvülzan özelliğe sahip olduğunu göstermiştir.41 
Miconia albicans: M.albicans halk hekimliğinde ağrı ve iltihap tedavisine alternatif olarak yaygın kullanılan 
bir sebzedir. M.albicans yapraklarının sulu ekstresi (30 mg/mL; po ), PTZ ile indüklenen nöbetlerin latansını 
artırmıştır. Bu durum ilacın nöbet önleyici etkisini düşündürmektedir.42 
Nux vomica: N.vomica tohum ekstreleri ve homeopatik tıbbi preparatları, geleneksel Hint ve Çin tıbbında 
solunum, sindirim, nörolojik ve davranış bozuklukları için yaygın olarak kullanılmaktadır. N.vomica'nın 
homeopatik formülasyonunun antikonvülzan potansiyeli vurgulanmıştır. N.vomica homeopatik tıbbi 
preparatları, akut modelde PTZ kaynaklı nöbetleri baskılamıştır. Ayrıca, PTZ ile kronik modelde kindling 
sürecini geciktirmiş ve böylece nöbet ilerlemesini engelleme potansiyeli sergilemiştir.43 
Pentas schimperiana (A. Rich.) Vatke: Etiyopya geleneksel tıbbında epilepsi tedavisi için kullanılan tıbbi bir 
bitkidir. PTZ ile indüklenen nöbetlerde, bitkinin metanol ekstresi 400 mg/kg ve butanol fraksiyonu 400 
mg/kg kontrol grubu ile karşılaştırıldığında önemli antikonvülzan etki sergilemiştir. Bununla birlikte, 
kloroform fraksiyonu, sadece PTZ ile indüklenen nöbetlerde antikonvülzan etki gösterirken, sulu fraksiyon 
en az antikonvülzan aktivite sergilemiştir.44 
Pergularia daemia: Kamerun geleneksel tıbbında felç, anemi, iltihaplanma ve epilepsiyi tedavi etmek için 
kullanılmaktadır. P. daemia'nın hidroetanol özütü (4-16 mg/kg), sodyum valproat ile karşılaştırıldığında, 
fareleri miyoklonik jerklere ve jeneralize tonik-klonik nöbetlere karşı önemli ölçüde korumuştur. P. 
daemia'nın hidroetanol özütü, fareleri kindling nöbetlerine karşı korumuştur ve bu etkiler yaygın olarak 
kullanılan bir antiepileptik ilaç olan sodyum valproattan daha fazladır. Bu sonuçlar, Kamerun geleneksel 
halk tıbbında bitkinin epilepsiyi tedavi etmek için kullanımını haklı çıkarmaktadır.45 P. daemia'nın 
hidroetanol özütü (4-16 mg/kg), sodyum valproat ile karşılaştırıldığında, fareleri miyoklonik jerklere ve 
jeneralize tonik-klonik nöbetlere karşı önemli ölçüde korumuştur. Ayrıca, HE özütü (1.6-16 mg/kg) nöbet 
skorunu önemli ölçüde artırmıştır.46 
Piliostigma thonningii: Kuzeydoğu Nijerya'da epilepsiyi de içeren çeşitli rahatsızlıkların tedavisi ve 
yönetimi için yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. P.thonningii yaprağı etanol ekstresi ile (200, 400 ve 600 
mg/kg) tedavi, PTZ ile oluşturulan nöbetlerde koruma sağlamıştır. P.Thonningii'nin yaprak etanol özütü, 
antikonvülzan etki sergilemiştir.47 
Psychotria camptopus: P.camptopus'un  kök kabuğu, Kamerun farmakopesinde epilepsi dahil nörolojik 
patolojileri tedavi etmek için kullanılmaktadır. PTZ kaynaklı nöbetlerde, P. camptopus'un sulu ve metanol 
özütleri,   kontrol gruplarına göre doza bağlı bir şekilde konvülsiyonların süresini önemli ölçüde azaltmıştır. 
Bu sonuçlar, epilepsi tedavisi için geleneksel tıpta P.camptopus'un kullanımını haklı çıkarmakta ve 
desteklemektedir.48 
Rauvolfia caffra Sond: Geleneksel olarak epilepsi tedavisi ve yönetimi için kullanılan 20 Afrika bitkisinden 
elde edilen ham özütlerin ön toksisite triyajını ve biyoaktivite taramasını takiben, Rauvolfia caffra Sond'un 
metanolik özütünün bir zebra balığı larva modelinde PTZ kaynaklı nöbetleri baskılamada umut verici 
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olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın sonuçları, epilepsi tedavisinde Rauvolfia caffra Sond'un 
geleneksel kullanımını destekleyen ön kanıtlar sunmaktadır.49 
Rosa webbiana: R.webbiana, Pakistan ve Nepal'in Himalaya bölgelerine özgü bir bitkidir. R.webbiana 
meyvesinin hekzan ekstresi PTZ ile oluşturulan nöbetlerde: nöbet skoru ve mortalitede istatistiksel olarak 
anlamlı bir azalma sergilemiştir. En etkili doz 300 mg/kg’dir.50 
Ruta chalepensis: R.chalepensis, geleneksel tıpta epilepsi dahil olmak üzere çok çeşitli bozuklukları tedavi 
etmek için kullanılmaktadır. R.chalepensis'in etil asetat fraksiyonu, PTZ ile oluşturulan tonik-klonik 
nöbetlerin insidansını ve mortaliteyi anlamlı ve doza bağlı bir şekilde azaltması bakımından sulu ekstrakttan 
daha etkili olarak bulunmuştur.51  
Satureja bachtiarica: S.bachtiarica türü İran'da yaygın olarak yetişmektedir ve geleneksel tıpta çeşitli 
amaçlarla kullanılmaktadır. PTZ ile oluşturulan nöbetlerde, S.bachtiarica esansiyel yağının 50 ve 100 mg/kg' 
dozlarda uygulanması, nöbet latansında ve hayatta kalmada oranında önemli bir artışa ve nöbet sıklığında ise 
önemli bir azalmaya neden olmuştur. Bu bulguların, epilepsi tedavisinde S.bachtiarica kullanımına ilişkin 
geleneksel iddiaları doğruladığı bildirilmiştir.52 
Stachys lavandulifolia: İran geleneksel tıbbında kullanılan S.lavandulifolia, anksiyolitik ve sakinleştirici 
etkiler göstermektedir. S.lavandulifolia ekstresi, PTZ'nin neden olduğu nöbetleri doza bağlı bir şekilde 
hafifletmiştir. Etkisiz olan diazepam dozu ve S.lavandulifolia özütünün kombinasyonu, PTZ kaynaklı 
nöbetleri azalmaktadır. Sonuç olarak, S. lavandulifolia 'nın hidroalkolik ekstraktının antikonvülzan özellikler 
göstermiş olduğu ortaya konmuştur.53 
Stereospermum kunthianum: S.kunthianum, Nijerya halk hekimliğinde epilepsi tedavisi için 
kullanılmaktadır. S.kunthianum'un kök kabuğunun standartlaştırılmış metanol ekstresi PTZ kaynaklı nöbet 
latansını önemli ölçüde uzatmış ve nöbetleri de azaltmıştır.54 
Urtica dioica: Isırgan otu, epilepsi tedavisinde kullanımının yanı sıra halk tıbbında çeşitli faydalar gösteren 
tıbbi bir bitkidir. Yapılan deneysel çalışmada, etilasetat ekstresinin (100 ve 200 mg/kg, p.o.), PTZ'nin neden 
olduğu nöbetlere karşı etkili olduğu bulunmuştur.  Ayrıca, U.dioica kökünün etilasetat özütünün PTZ 
kaynaklı nöbetlere karşı antiepileptik etkiye sahip olduğu ileri sürülmüştür.55 
Valeriana edulis: Meksika kediotu (V.edulis ssp. procera), yüzyıllar boyunca halk hekimliğinde önemli bir 
bitki olarak kullanılmıştır. V.edulis ham özütü veya valepotriat fraksiyonu sıçanlarda hem PTZ 
enjeksiyonunun neden olduğu EEG profilindeki değişiklikleri hem de konvülsif davranışları önemli ölçüde 
azaltmıştır. Sonuçlar, bitkideki valepotriatların varlığından dolayı halk hekimliğinde bu bitkiye atfedilen 
antikonvülzan özellikleri desteklemektedir.56 
Walnut (Juglans regia): Ceviz peptit özütlerinin nöbet önleyici özelliğinin değerlendirdiği çalışmada: 20 
mg/kg dozundaki ceviz peptitleri, PTZ ile indüklenen klonik  nöbetlerin baskılanmasında rol oynamıştır. 
Ayrıca kindling gelişimini de engellemiştir. Ceviz peptitleri (80 mg/kg), farelerin tonik nöbetlerden 
korunması üzerinde önemli bir etkiye sahiptirler.57 
Withania coagulans: Solanaceae familyasına ait olan W.coagulans, ağırlıklı olarak Pakistan, Doğu 
Hindistan, İran ve Afganistan'da yayılım göstermektedir. Bitki ekstresi grubu PTZ ile oluşturulan nöbetlere 
bağlı miyoklonik jerklerde ve tonik-klonik konvülsiyonların latansında anlamlı ve doza bağlı artış ve nöbet 
sürelerinde azalma sergilemiştir. Bu sonuçlardan W.coagulans ekstresinin antikonvülzan aktivite gösterdiği 
ortaya konmuştur.58 
Zingiber officinale: Z.officinale, Asya'da sık kullanılan şifalı bitkilerden biridir. Yapılan çalışmada, 
Z.officinale metanolik özütü, larva zebra balıklarında PTZ ile oluşturulan hiperlokomosyonda antikonvülzan 
aktivite sergilemiştir. Ayrıca, Z.officinale rizomunun ana bileşeni olan ve izole edilen 6-gingerol’ün (6-GIN) 
elektroensefalografik olarak doğrulanan, zebra balıklarında PTZ ile indüklenen hiperlokomosyonda güçlü 
doza bağlı antikonvülzan aktivite gösterdiği gözlenmiştir.59 
Zizyphus spina christi: Z.spina christi ham ekstresi ile ön tedavi edilen grup, PTZ kindling oluşturulan gruba 
kıyasla tüm parametreler için immünohistokimyasal puanlarda oldukça önemli bir fark göstermiştir. Z.spina 
christi yaprak ham özütünün oral yoldan verilmesi erkek farelerde PTZ ile indüklenen kindlinge karşı 
korumada etkili olmuştur.60 
 
SONUÇ 
İnsanlar çok eski çağlardan beri, beslenme, hastalıklarını tedavi etme gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
doğadan yararlanmışlardır. Bu amaçlara yönelik çeşitli bitkiler kullanılmıştır ve günümüzde hala 
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kullanılmaktadır.61 Tıbbi bitkilerle tedavi anlamına gelen fitoterapi terimi ilk olarak Henri Leclerc (1870-
1955) tarafından kullanılıp, literatüre kazandırılmıştır. Tarihsel süreçte şeker hastalığı, sarılık, nefes darlığı 
vb. bir çok hastalık bitkiler aracılığıyla tedavi edilmeye çalışılmıştır.62 Tıbbi bitkiler, sadece hastalıkları 
tedavi maksadıyla değil aynı zamanda hastalıkları önlemek, sağlığı ve esenliği geliştirmek için ilaç olarak 
geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır.63 İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan epilepsi Babillilerin, 
Hintlilerin, Mısırlıların ve Yunanlıların antik yazılı kaynaklarında yer almıştır.64 Geleneksel olarak halk 
arasında kullanılan bitkiler epilepsi tedavisinde de önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada halk tıbbında 
kullanılan bitkilerin PTZ ile oluşturulmuş deneysel epilepsi modelindeki antiepileptik etkileri 
değerlendirilmiştir. 
Elde edilen bulgular sonucunda, incelenen bitkilerin dünyanın farklı ülkelerinde ve coğrafyalarında bulunan 
insanlar tarafından geleneksel olarak kullanıldığı görülmüştür. Buradan anlaşılmaktadır ki: insanlar arasında 
bitkilerin tedavi maksadıyla kullanımı çok yaygındır ve bu durum neredeyse tüm dünyaca kabul görmüştür. 
Dünya üzerinde 50000-70000 arasında bitki türünün tıbbi amaçlı kullanıldığı bildirilmektedir.65 Çalışmada 
bitkilerin epilepsi de dahil olmak üzere farklı birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı dikkat çekmiştir. 
Bitkilerin geniş kullanım alanına sahip olmaları, içeriklerinde bulunan biyoaktif maddelerden kaynakladığı 
düşünülmektedir. Tıbbi bitkiler steroidler, flavonoidler, saponinler, alkaloidler, terpenler ve fenolik 
bileşikler gibi biyoaktif sekonder metabolitler içermektedir. İçeriğindeki bu maddeler nedeniyle bitkiler, 
antimikrobiyal, antifungal, antialerjik, antidiyabetik, antioksidan, antikanser, antitiroid, antihistaminik, 
antimalaryal, antihelmintik, antienflamatuvar, antihipertansif, spazmolitik ve analjezik özelliklere 
sahiptirler.66  
Bitkisel ekstraktlar; ‘’bitkilerin yaprak, çiçek, tohum, kök veya kabuk kısımlarından bir ekstraksiyon 
prosedürü uygulanarak elde edilmiş aktif bileşenler veya bileşenlerin karışımı’’ olarak tanımlanabilmektedir. 
İdeal bir ekstraksiyon yöntemi; istenilen bileşenlerin yüksek verimde elde edilmesini sağlamalıdır.67 
Çalışmadaki bitkilerin farklı ekstraksiyon metotları kullanılarak özütlerinin çıkarıldığı görülmüştür. Bu 
doğrultuda bitkilerin kökleri, yaprakları, tohumları ve kabuk kısımları kullanılmıştır. Bitkilerin kullanım 
amacına yönelik biyoaktif bileşenlerinin ortaya çıkarılmasında, ekstre edilecek kısımlarının ve ekstraksiyon 
yöntemlerinin önemli rolü olduğu düşünülmektedir. 
PTZ ile oluşturulan epilepsi modelinde çeşitli skalalara göre davranışsal olarak nöbet skorlaması 
yapılmaktadır. Bu sayede kullanılan maddelerin nöbetler üzerindeki etkileri değerlendirilebilmektedir. Bu 
çalışmadaki bitkiler genel olarak, PTZ ile oluşturulan epilepsi modelinde olumlu etkiler göstermiştir. 
Bitkiler bu etkilerini; nöbet şiddetinde (skorunda) düşme, nöbet süresinde azalma veya nöbet latansında 
meydana gelen artış yoluyla göstermişlerdir. Çalışmalarda bitkilerin antikonvülzan etkilerini çeşitli 
mekanizmalar ve yapılar üzerinden gerçekleştirdiği ileri sürülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar, yeni 
antiepileptik ajanların keşfi bakımdan umut vericidir ve bazı bitkilerin halk hekimliğinde kullanılmasını 
kanıtlar nitelikte olduğunu akla getirmektedir. 
Bitkisel ilaçlar antiepileptik tedavide yaygın olarak kullanılmalarına rağmen, çoğu bitkinin etkinliği ve 
toksisitesi için sağlam kanıtlar bulunmamaktadır. Bu yüzden bitkisel ilaçların kanıta dayalı incelemeye tabi 
tutulması gerekmektedir. Elde edilen verilerin büyük çoğunluğunun hayvan deneylerine dayanması ve klinik 
verilerin eksikliği, bitkisel tıbbın klinik kullanımı sınırlamaktadır.68 Bu nedenle halk tıbbındaki bitkilerin 
epilepsi tedavisinde kullanılabilmeleri için daha derin araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sonuç olarak, halk tıbbında kullanılan bitkiler araştırmacıların dikkatini çekmektedir ve antiepileptik ajan 
keşfi için deneysel epilepsi modellerinde sıklıkla tercih edilmektedir.  
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GEBELERDE PRENATAL BAĞLANMA İLE DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES İLİŞKİSİ 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PRENATAL ATTACHMENT WITH DEPRESSION, ANXIETY 

AND STRESS ON PREGNANTS 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, gebelerde prenatal bağlanma ile depresyon, anksiyete ve stres arasında ilişki olup 
olmadığının ve varsa yönünün belirlenmesidir. Çalışmada ayrıca kişisel bazı değişkenlerle prenatal 
bağlanma ve depresyon, anksiyete, stres arasında fark olup olmadığı incelenmiştir. Çalışma grubu, kolay 
ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle kendilerine ulaşılabilen 153 gebeden oluşmaktadır. Veriler Kişisel Bilgi 
Formu, Prenatal Bağlanma Envanteri (PBE) ve Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ) ile toplanmıştır. 
Verilerin analizi yüzde ve frekans dağılımı ile non parametrik testler kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak; 
çalışma grubunu oluşturan gebelerin yaklaşık %88 gibi büyük bir çoğunluğunun gebelikle ilgili duygularının 
olumlu yönde olduğu, gebelerin DASÖ puanlarının düzeylerinin yaşlarına göre farklılaşmadığı 
belirlenmiştir. PBE puanlarının 31 yaş ve üzeri gebelerde daha yüksek olduğu, öğrenim durumu ilkokul ve 
ortaokul olanların depresyon ve stres puanlarının öğrenim durumu lise ve üniversite olanlara göre, 
çalışmayan/ev hanımı gebelerin depresyon düzeylerinin çalışan gebelere göre daha yüksek olduğu, 
3.gebeliği olanların hem PBE hem de DASÖ puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gebelerin PBE 
puanları arttıkça DASÖ puanlarının da arttığı görülmüştür.   
Anahtar kelimeler: Prenatal bağlanma, depresyon, anksiyete, stres.  
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to determine whether there is a relationship between prenatal attachment and 
depression, anxiety and stress in pregnant women and to determine the direction, if any. In the study, it was 
also examined whether there was a difference between some personal variables and prenatal attachment and 
depression, anxiety and stress. The study group consists of 151 pregnant women who could be reached with 
the easily accessible sampling method. Data were collected with Personal Information Form (PIF), Prenatal 
Attachment Inventory (PAI) and Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Data analysis was performed 
using percentage and frequency distribution and non-parametric tests. In conclusion; It was determined that 
88% of the pregnant women who made up the study group had positive feelings about pregnancy, and the 
levels of the DASS scores of the pregnant women did not differ according to their age. It was determined 
that PIF scores were higher in pregnant women aged 31 and over, the depression and stress scores of those 
with primary and secondary education levels were higher than those with high school and university 
education levels, and the depression levels of non-working/housewife pregnant women were higher than 
those of working pregnant women, and both PSI and DASÖ scores of those with their third pregnancy were 
higher. It was observed that as the PSI scores of the pregnant women increased, their DASS scores also 
increased. 
Keywords: Prenatal attachment, depression, anxiety, stress. 
 
GİRİŞ 
Gebelikde ve doğumda, oldukça önemli biyolojik değişiklikler yaşanmaktadır. Bu durum fizyolojik, 
psikolojik ve sosyolojik yönden her kadın için pek çok özel deneyim anlamına gelmektedir (Taşkın 2016). 
Gebelik, mutluluk kaynağı olmanın yanında bireyde duygusal dalgalanmaları da artıran bir durumdur. 
Bebeğin organlarının oluşmaya başladığı, dış ortamdan gelen etkilere en hassas olduğu ve düşük riskinin en 
fazla olduğu dönem olan birinci trimester, gebelikte önemle üzerinde durulması gereken bir zaman dilimidir. 
Mide bulantısı, yorgunluk, baş dönmesi, karın ve kasık ağrıları, şişkinlik, kabızlık, sık idrara çıkma, 
memelerde ağrı gibi sorunlar meydana gelebileceği için yorucu fakat bir o kadarda heyecan verici olan bu 
dönem, gebeyi endişelendirecek, kaygı, içe kapanma, duygusal dalgalanmalar, sinirlilik gibi sistemik 
değişikliklere neden olabilir (Sevil ve Bakıcı, 2002). Pek çok kadın gebelikte ortaya çıkan bu değişimlere 
kolay uyum sağlamasına rağmen bazı kadınlarda sıkıntılı durumlar yaşanabilmektedir.  
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Gebelikte psikososyal sağlık yaş, ekonomik durum gebelerin algıladığı stres düzeyi, çalışma durumu, aile 
tipi, yaşayan çocuk sayısı, gebeliğin planlı/istenen gebelik olup olmama durumu, doğum korkusu, sosyal 
destek azlığı, kronik hastalık varlığı, riskli gebelik tanısı alma ve gebelikte olumsuz durumla karşılaşma, 
gebelik öncesi stres ve psikolojik durum gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. birçok faktörden 
etkilenmektedir. Gebelikte karşılaşılabilen sıkıntılı durumların başında depresyon, anksiyete ve stres 
gelmektedir. Bazı gebelerde depresyon ve anksiyete belirtilerinin görüldüğü ve bu belirtilerin gebelik 
haftasına bağlı olarak değiştiği, ayrıca uzun sürmesi durumunda daha ciddi boyuta oluşabileceği 
görülmüştür (Pehlivan, 2004). Bu durum doğum korkusundan kaynaklanabilmektedir. Doğum korkusu 
kadının zihinsel özelliği, psikaytrik bozukluklara yatkınlığı, sosyal ilişkilerde sorunlar yaşaması, geçmişte 
olumsuz doğum deneyimi, ağrı eşiğinin düşük olması, doğum konusundaki bilgi eksikliği, gebeliğin fiziksel 
aktivitesini etkileyeceğine ilişkin endişeleri, doğumda görev alacak kişilere güven duymayıp kendisi veya 
bebeğinin zarar göreceğine ilişkin düşünceleri vb. nedenlerle ortaya çıkabilir (Demsar vd., 2017; Fenwick 
vd., 2015; Nieminen vd., 2009; Storksen vd., 2012). Bunların yanında düşük benlik saygısı, yalnızlık 
duygusu (Saisto ve Halmesmaki, 2003), doğum sayısı, ilk doğum olup olmaması, daha önceki doğum 
deneyimleri, sosyal destek eksikliği ve bazı sosyo-kültürel özellikler de doğum korkusunu 
etkileyebilmektedir (Taheri vd., 2013; Toohill vd., 2014). Gebelik döneminde yaşanan bu durumlar, doğum 
öncesinden itibaren anne-bebek arasındaki ilişkide de önemli rol oynamaktadır. 
Bağlanmanın temelini oluşturan ve ilişkide en önemli rolü üstlenen annenin ruhsal durumunun gebeliğin 
başından itibaren önemli rol oynadığı ve bu durumun doğumdan sonraki bir yıl içinde de devam ettiği 
belirtilmektedir (Soysal vd., 2005). Bu durum bağlanma kuramıyla açıklanmaktadır. Bağlanma kuramıyla, 
bireylerin önem verdikleri kişilerle güçlü duygusal bağ kurma eğilimleri ve nedenleri açıklanmaktadır. 
Gebelik döneminde anne ve bebek arasındaki bağlanma, annenin bebeğine sevgi bağı oluşturması süreci 
(Mercer ve Ferketich, 1994) ve anne-bebek arasında gelişen sürekli sevgi ilişkisi olup bu sevgiyle 
bağlanmanın gebeliğe uyumda önemli bir unsur olduğu ileri sürülmüştür (Muller, 1994). Bir bebeğin bir 
insan figürüne, özellikle de anneye ilgi duyması ve ona bağlanması, annenin bebeğin fizyolojik ihtiyaçlarını 
karşılaması ve bebeğin zamanla onun doyum kaynağı olduğunu öğrenmesinin sonucudur. Başlangıçta 
içgüdüsel tepkiler, çocuğun anneye bağlanmasına ve annenin çocuğa bağlanması katkıda bulunur.  Emme, 
sarılma ve takip etme, ağlama ve gülümseme davranışları annelik davranışını harekete geçirmeye yardımcı 
olmaktadır. Bu davranışlar, bağlanmanın temelini oluştururlar. Bebeğin beslenme ihtiyacı yanında anneye 
karşı ilgi ve sevgi göstergesi ağlama ve gülümsemesi, annelik davranışını ortaya çıkarmada güçlü bir 
belirleyicidir. Kısaca fizyolojik doyumlar bağımlılık ve psikolojik bağlanma, birbiriyle yakından ilişkili olsa 
da temelde farklı olgulardır (Bowlby, 1958). 
Bağlanma gereksinimi, yalnızca çocuklukla sınırlı değildir. Bireyin yaşı ne olursa olsun zorlukla 
karşılaştığında ya da garip, karanlık ve anlamadığı şeylerden korktuğunda yardıma koşacak birilerinin 
varlığına ihtiyaç duyduğu bağlanma iç güdüsüyle dünyaya geldiği bilinmektedir (Arı, 2012). Anne açısından 
bağlanma, gebeliğe yönelik olumlu tepkilerle başlamaktadır. Gebe kadın, doğmamış bebeğiyle ilişki 
kurduğunu ve onun kendisine bağımlı olduğunu, doğacak bebeğinin kime benzeyip yaşamının nasıl 
süreceğini düşünür. Tüm bunlar, anne olarak bebeğine şefkat göstermesini, onu besleyip korumasını, onunla 
iletişim kurmasını ve gereksinimlerine duyarlı olmasını sağlar. Gebelik dönemindeki bu bağlanmanın, 
bebekle kurulan ilk önemli ilişki olduğu ve doğum sonrasında anne-çocuk ilişkisinin de belirleyicisi rolünü 
üstlendiği düşünülmektedir. Kadının gebeliğin başlangıcında bebeğini algılamasıyla başlayan anne-bebek 
bağlanması doğum sonrası karşılıklı etkileşimle güçlenir (Bayram, 2006). Duygusal bağlanma, doğum 
sonrası bebeğin yaşamını sürdürmesi için gereklidir ve anneyle kurulan bağlanma ve etkileşimin kalitesi 
sosyal ve bilişsel gelişimin de belirleyicisidir (Kavlak ve Şirin, 2009; Soysal vd., 2005). Fakat gebelikte 
çeşitli faktörler, bağlanma sürecini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. 
Anne-bebek bağlanmasını anne ve bebeğin sağlık durumu, gebeliğin planlı olup olmaması, aile bağları ve 
kültürel özellikleri, babanın mizacı, ebeveynlerin arasındaki uyum derecesi, riskli gebelik süreci, postpartum 
depresyon varlığı, ilk gebelik deneyimi, bir işte çalışıp çalışmama durumu, ekonomik durum, çevresel 
faktörler vb. etkilemektedir. Kadının doğum yaptığı yer, sağlık görevlilerinin desteği ve tutumları, 
bağlanmayı etkileyen çevresel faktörler arasında yer almaktadır (Grossman vd., 2006). Annelik rolünün 
kazanılması aşamasında gebelerin doğum öncesi eğitim almamaları, eşleriyle ilişkilerinden doyumlarının 
yetersiz olması, sağlık kontrollerini yaptırmama, zararlı alışkanlıklar, bebeğin cinsiyetiyle ilgili beklentiler, 
istenmeyen gebelikler vb. anne ve bebek arasındaki bağlanma için risk faktörlerindendir (Yılmaz s., 2013). 
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Anne-bebek bağlanmasının kalitesi, gebelikteki ruhsal sağlıkla yakından ilişkilidir. Kadınların gebeliği bir 
stres faktörü olarak görüp görmedikleri, duygu durumlarındaki değişikliklerin risk oluşturup 
oluşturmadığının erken dönemde fark edilmesi önemlidir. Çünkü güvenli ve kaliteli anne-bebek bağlanması, 
doğum öncesi ve doğum sonrası depresyonun önlenmesini sağlayan bir bariyer görevi görmektedir (Bakır 
vd., 2014). Bu nedenle bu çalışmada, gebelikteki depresyon, anksiyete ve stresin, anne-bebek bağlanmasıyla 
ilişkini araştırılmıştır. Çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

• Gebelerin gebelik sürecine ilişkin duyguları nelerdir? 
• Gebelerin yaş, öğrenim, çalışma, gebelik sayısı ve yaşayan çocuk sayısı ile prenatal bağlanma, 

depresyon anksiyete ve stresleri arasındaki fark manidar mıdır? 
• Gebelerin prenatal bağlanmaları ile depresyon, anksiyete ve stresleri arasında anlamlı ilişki var 

mıdır? 
 
YÖNTEM 
Çalışma Grubu 
Çalışma grubu Karabük İli merkezindeki Aydınlıkevler, Şirinevler, Soğuksu ve Safran aile sağlığı 
merkezleri ile Özel Medikar Hastanesi polikliniğine başvuran 151 gebeden oluşmuştur. Kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemiyle kendilerine ulaşılabilen gebelerin çalışmaya katılmaya gönüllü olması ve anne-bebek 
çiftinin sağlıklı olması çalışma grubuna dahil olma ölçütü, çocuk yaşta veya zihinsel yetersizliği olmak ve 
gebe veya çocukta tanılanmış bir sağlık problemli olması çalışma grubunun dışında bırakılma ölçütü olarak 
belirlenmiştir. Çalışma grubuna ait bazı kişisel bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Bazı Kişisel Bilgilerin Yüzde ve Frekansları 

 f %   f % 

Yaş 

25 yaş ve altı 45 29,8  
Yaşayan 
Çocuk Sayısı 

Henüz yok 81 53,6 
26-30 yaş 60 39,7 Bir 52 34,4 
31 yaş ve 
üzeri 46 30,5 İki 18 11,9 

Öğrenim 
Durumu 

İlkokul 16 10,6  
Gebelik 
Sayısı 

İlk gebelik 70 46,4 
Ortaokul 24 15,9 İkinci 55 36,4 
Lise 44 29,1 Üçüncü 17 11,3 
Üniversite 67 44,4 Dört ve üzeri 9 6 

Çalışma 
Durumu 

Çalışmıyor 91 60,3     
Çalışıyor 60 39,7     

 
Tablo 1’e göre çalışma grubunun %39,7’si 26-30 yaş grubunda, %44,4’ü üniversite mezunu, %60,3’ü bir 
işte çalışıyor, %46,4’ünün ilk gebeliğidir ve %53,6’sının henüz yaşayan bir çocuğu yoktur.  
Veri Toplama Araçları  
Veriler gebelerin yaşı, öğrenimi, çalışma durumu, gebelik ve yaşayan çocuk sayısını sorgulayan bir Kişisel 
Bilgi Formu, Prenatal Bağlanma Envanteri (PBE), Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASÖ) kullanılarak 
elde edilmiştir.  
PBE, kadınların gebelikteki duygu ve düşüncelerini, bebeklerine bağlanma düzeylerini saptamak amacıyla 
Muller (1993) tarafından geliştirilmiştir. Yılmaz ve Beji (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan PBE 21 
maddeden oluşmaktadır ve 4’lü derecelendirmeye (Hiçbir zaman-1, Her zaman-4) dayalıdır. En fazla 84 
puan alınan ölçekte, puanın yüksek olması bağlanmanın da yüksek olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. PBE 
güvenirlik katsayısı 0,84 olarak bulunmuştur. Bu çalışma örnekleminde ise Cronbach Alfa güvenirlik 
katsayısı 0,89 olarak belirlenmiştir. 
DASÖ, Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından geliştirilmiştir. Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği 
Akın ve Çetin (2007) tarafından 590 üniversite öğrencisi, 121 İngilizce öğretmeni ve duygusal problemler 
nedeniyle klinik ve psikolojik danışma merkezlerine başvuran 136 birey üzerinde yürütülmüştür. Dörtlü 
derecelendirmeye (Bana hiç uygun değil-0, Bana tamamen uygun-3) dayalı DASÖ, 37 maddeden 
oluşmaktadır. Depresyon, Anksiyete ve Stres olmak üzere üç alt boyutu olan DASÖ güvenirlik katsayısı 
0,89, madde-toplam korelasyonları 0,51 ile 0,75 arasında, test-tekrar ve iki yarı güvenirliği ise 0,99 ve 0,96 
bulunmuştur. Bu çalışma örnekleminde ise Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,93 olarak belirlenmiştir. 
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Verilerin Toplanması ve Analizi 
Verilerin toplanmasından önce Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu’ndan 
07/05/2020-44738881-200-E.50 tarih ve numaralı kararı ile Etik Kurul İzni alınmıştır. Gebelere bir aylık 
süre içinde hastanede veya poliklinik sırası bekleme esnasında ulaşılmış, çalışma için onamları alınarak 
ölçek formlarını doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına girilmiştir  
Verilerin Kolmogorov Simirnov Testi, çarpıklık ve basıklık, varyasyon katsayısı ve histogram grafikleri 
incelenerek normal dağılım göstermediğine karar verilmiştir.  Buna göre verilerin analizinde Mann-Whitney 
U (MWU) testi, Kruskal Wallis-H (KWH) ve Spearman Brown Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. 
Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmış, anlamlı fark görülmesi durumunda farkın kaynağı MWU testi ile 
incelenmiştir. Kişisel bilgiler ve gebelerin duygularının frekans ve yüzdeleri verilmiştir.  
 
BULGULAR 
Bu bölümde çalışma grubundaki gebelerin gebelik süreciyle ilgili duygularının frekans ve yüzdeleri (Tablo 
2), kişisel değişkenlere göre PBE ve DASÖ puanları arasındaki farka ilişkin sonuçlar (Tablo 3-7), PBE ve 
DASÖ puanları arasındaki korelasyon analizlerine (Tablo 8) yer verilmiştir.  

Tablo 2. Gebelerin Gebelik Süreciyle İlgili Duyguları 
Duygular f % 
Beklediğim bir haberdi, sevindim, heyecanlandım 117 77,50 
Büyük bir sorumluluk hissi ve heyecan 10 6,60 
Çok şaşırdım, inanamadım / yeni doğum yapmıştım 3 2,00 
Tarifi yok 3 2,00 
Geç olduğu için biraz mutsuz hissettim ama pişman 
değilim 

2 1,30 

Daha önceki düşüklerimden dolayı tedirginim 2 1,30 
Hazır olup olmadığım konusunda endişelendim 1 0,70 
Daha çok dikkat etmeye başladım beslenme ve 
hareketlerime 

1 0,70 

Cevapsız 12 7,90 
 
Tablo 2’de gebelerin %77,50 oranında gebelikle ilgili heyecan duyduğu ve sevindiği görülmektedir. Gebeler 
duygularını %6,60 büyük bir sorumluluk ve heyecan, %2 şaşkınlık ve inanama, %2 tarifsiz duygular, %1,30 
mutsuzluk, %1,30 tedirginlik, %0,70 endişe ve %0,70 beslenme ve hareketlerine özen gösterme şeklinde 
tanımlamışlardır. Buna göre, gebelerin yaklaşık %88 gibi büyük bir çoğunluğunun gebelikle ilgili 
duygularının olumlu olduğu söylenebilir. 
Tablo 3. Yaşa Göre PBE ve DASÖ Puanları KWH Testi Sonuçları 

 Yaş n x̄ S H p Fark 

PBE 
25 yaş ve altı 45 36,75 9,58 

15,863 0,000* 
 
1, 2-3 26-30 yaş 60 38,76 9,91 

31yaş ve üzeri 46 45,58 10,84 

Depresyon 
25 yaş ve altı 45 5,62 7,11 

4,224 0,121 
- 

26-30 yaş 60 4,38 5,86 
31yaş ve üzeri 46 7,17 7,88 

Anksiyete 
25 yaş ve altı 45 9,02 6,57 

1,027 0,599 
- 

26-30 yaş 60 8,01 5,69 
31yaş ve üzeri 46 9,17 6,04 

Stres 
25 yaş ve altı 45 9,88 8,18 

0,877 0,645 
- 

26-30 yaş 60 8,71 7,11 
31yaş ve üzeri 46 10,08 7,57 

*p<0,05 
 

Tablo 3’e göre, gebelerin yaşı ile PBE puanları arasında anlamlı bir fark vardır (p<0,05).  Yaşı 31 ve daha 
büyük olan gebelerin PBE puanları (x̄=45,58) yaşı daha küçük olan gebelerin puanlarından (x̄=36,75, 
x̄=38,76) manidar düzeyde yüksektir. DASÖ puanlarında ise yaşa göre manidar bir fark yoktur (p>0,05). 
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Yani gebelerin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri yaşlarına göre anlamlı bir değişiklik göstermezken 
prenatal bağlanma düzeyleri 31 yaş ve üzeri gebelerde daha yüksektir.   
 
Tablo 4. Öğrenim Durumuna Göre PBE ve DASÖ Puanları KWH Testi Sonuçları 

 Öğrenim n x̄ S H p Fark 

PBE 

İlkokul 16 45,31 11,23 

6,280 0,099 

- 
Ortaokul 24 41,04 10,44 
Lise 44 39,97 9,02 
Üniversite 67 38,92 11,47 

Depresyon 

İlkokul 16 11,37 8,29 

21,846 0,000* 

 
1, 2-3, 4 Ortaokul 24 9,16 9,53 

Lise 44 4,77 5,50 
Üniversite 67 3,49 5,01 

Anksiyete 

İlkokul 16 11,37 6,05 

7,349 0,062 

 
Ortaokul 24 9,00 5,84 
Lise 44 9,29 6,10 
Üniversite 67 7,49 5,94 

Stres 

İlkokul 16 12,87 8,23 

10,401 0,015* 

1, 2-3, 4 
Ortaokul 24 11,54 8,49 
Lise 44 10,02 7,09 
Üniversite 67 7,58 6,95 

*p<0,05 
 

Tablo 4’e göre, gebelerin öğrenim düzeyi ile PBE puanları arasında manidar bir fark yoktur (p>0,05), DASÖ 
Depresyon ve Stres alt boyut puanları arasındaki fark manidardır (p<0,05).  İlkokul ve ortaokul mezunu 
gebelerin DASÖ Depresyon alt boyut puanı (x̄=11,37, x̄=9,16) lise ve üniversite mezunlarının puanlarından 
(x̄=4,77, x̄=3,49), Stres alt boyut puanları (x̄=12,87, x̄=11,54) lise ve üniversite mezunlarının puanlarından 
(x̄=10,02, x̄=7,58) yüksektir. Yani gebelerin prenatal bağlanma düzeyleri öğrenim durumuna göre 
değişmezken ilk ve ortaokul mezunlarının depresyon ve stres puanları lise ve üniversite mezunlarına göre 
daha yüksektir.  
 
Tablo 5. Çalışma Durumuna Göre PBE ve DASÖ Puanları MWU Testi Sonuçları 

 Çalışma Durumu n x̄ S z p 

PBE Çalışmıyor 91 40,64 10,69 -0,831 0,406 Çalışıyor 60 39,63 10,74 

Depresyon Çalışmıyor 91 6,62 7,55 -2,692 0,007* Çalışıyor 60 4,05 5,64 

Anksiyete Çalışmıyor 91 9,37 6,19 -1,727 0,084 Çalışıyor 60 7,60 5,71 

Stres Çalışmıyor 91 10,39 7,82 -1,843 0,065 Çalışıyor 60 8,10 6,97 
*p<0,05 

 
Tablo 5’e göre, gebelerin çalışma durumu ile PBE puanları arasında manidar bir fark yoktur (p>0,05), 
DASÖ Depresyon alt boyut puanı arasındaki fark manidardır (p<0,05). Çalışan gebelerin DASÖ Depresyon 
alt boyut puanı (x̄=4,05) çalışmayan gebelerin puanından (x̄=6,62) anlamlı düzeyde düşüktür. Yani gebelerin 
bir işte çalışma durumu prenatal bağlanma düzeyinde anlamlı bir farklılık oluşturmazken çalışmayan/ev 
hanımı gebelerin depresyon düzeyi çalışan gebelerden daha yüksektir.  
 
Tablo 6. Gebelik Sayısına Göre PBE ve DASÖ Puanları Kruskal Wallis H-Testi Sonuçları 

 Gebelik Sayısı n x̄ S H p Fark 

PBE İlk gebelik 70 38,01 10,11 7,171 0,028*  
2.gebelik 55 41,32 10,70 1-3 
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3. ve üzeri 26 43,96 11,15  

Depresyon 
İlk gebelik 70 3,05 4,73 

21,895 0,000* 
 

2.gebelik 55 6,36 6,76 1-2, 3 
3. ve üzeri 26 10,84 9,02  

Anksiyete 
İlk gebelik 70 7,30 5,35 

10,369 0,006* 
 

2.gebelik 55 8,65 5,74 1, 2-3 
3. ve üzeri 26 12,38 7,06  

Stres 
İlk gebelik 70 7,72 6,21 

10,298 0,006* 
 

2.gebelik 55 9,52 7,50 1, 2-3 
3. ve üzeri 26 14,11 9,17  

   *p<0,05 
 

Tablo 6’ya göre, gebelerin gebelik sayısı ile PBE ve DASÖ puanları arasında manidar bir fark vardır 
(p<0,05). İlk gebeliği olanların PBE puanı (x̄=38,01) 3.gebeliği olanların puanından (x̄=43,96) düşüktür. İlk 
gebeliği olanların DASÖ Depresyon ve Stres alt boyut puanları (x̄=3,05, x̄=7,72), ilk ve ikinci gebeliği 
onlanların Anksiyete alt boyut puanları (x̄=7,30, x̄=7,72) 3.gebeliği olanların puanından (x̄=10,84, x̄=12,38, 
x̄=14,11) daha düşüktür. Yani ilk gebeliği olanların prenatal bağlanma, depresyon, anksiyete ve stres düzeyi 
3.gebeliği olanlara göre daha düşük; 3.gebeliği olanların hem prenatal bağlanma hem de depresyon, 
anksiyete ve stres düzeyleri daha yüksektir.  
 
Tablo 7. Yaşayan Çocuk Sayısına Göre PBE ve DASÖ Puanları KWH Testi Sonuçları 

 Yaşayan Çocuk 
Sayısı n x̄ S H p 

PBE 
Henüz yok 81 37,79 10,02 

0,696 0,404 Bir çocuk 52 42,26 10,24 
İki çocuk 18 45,44 12,25 

Depresyon 
Henüz yok 81 3,41 4,95 

2,489 0,115 Bir çocuk 52 7,13 7,42 
İki çocuk 18 11,00 9,21 

Anksiyete 
Henüz yok 81 7,58 5,63 

1,088 0,297 Bir çocuk 52 9,38 5,89 
İki çocuk 18 11,50 7,35 

Stres 
Henüz yok 81 7,92 6,40 

2,133 0,144 Bir çocuk 52 10,30 7,73 
İki çocuk 18 14,11 9,79 

 
Tablo 7’ye göre gebelerin yaşayan çocuk sayısı ile PBE ve DASÖ puanları arasında manidar bir fark yoktur 
(p>0,05). Yani gebelerin prenatal bağlanmaları ile depresyon, anksiyete ve stresleri yaşayan çocuk sayısına 
göre farklılık göstermemektedir.  
 
Tablo 8. PBE ve DASÖ Puanları Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği 
 Depresyon Anksiyete Stres 

Prenatal Bağlanma 
Envanteri 

r 0,246 0,205* 0,179 
p 0,002* 0,012* 0,028* 

 
Tablo 8’e göre PBE puanlarıyla DASÖ Depresyon, Anksiyete ve Stres alt boyut puanları arasında pozitif 
yönlü zayıf bir ilişki vardır (p<0,05, r=0,246, r=0,205, r=0,179). Katılımcıların PBE puanları arttıkça DASÖ 
puanları da artmakta veya PBE puanları azaldıkça DASÖ puanları da azalmaktadır. Yani gebelerin prenatal 
bağlanma düzeyleri arttığında depresyon, anksiyete ve stresleri de artış göstermektedir. 
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu bölümde, gebelerde prenatal bağlanma ile depresyon, anksiyete ve stres ilişkisini, ayrıca ölçeklerden 
alınan puanların kişisel değişkenlere göre manidar bir fark oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla yapılan 
çalışmada elde edilen sonuçlar verilerek tartışılmış ve bazı öneriler geliştirilmiştir. 
Çalışma grubunu oluşturan gebelerin yaklaşık %88 gibi büyük bir çoğunluğunun gebelikle ilgili 
duygularının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Gebelerin çoğunluğunun ilk kez anne olacak olması, yaş 
aralığı, planlı gebelik, gebeliğe hazır hissetme, evlilik doyumu ve sosyal destek oranlarının da yüksek 
olduğu düşünülebilir.  Alan yazında, çalışma bulgularıyla benzer olarak gebelerin gebeliği öğrendiğinde 
ağırlıklı olarak mutluluk, sevinç ve olumlu duygular hissettiği vurgulanmıştır (Evrenol Öçal, 2011; 
Özçalkap, 2018; Şirin, 2016).  
Çalışma grubundaki gebelerin depresyon, anksiyete ve stres düzeyleri yaşlarına göre manidar düzeyde bir 
farklılık göstermezken prenatal bağlanma düzeyi 31 yaş ve üzeri gebelerde daha yüksek bulunmuştur. Alan 
yazında benzer olarak prenatal bağlanma ile gebenin yaşı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gösteren 
(Günay, 2015; Ossa vd., 2011; Üstünsöz ve İnanç, 2001) çalışmalar yanında, genç yaşta anne olanların 
prenatal bağlanma düzeylerinin arttığı, gebenin yaşı arttıkça prenatal bağlanmanın azaldığı yönünde (Bakır 
vd., 2014; Massey vd., 2015; Yılmaz ve Beji, 2010) farklı bulgulara rastlamak da mümkündür. Ancak 
Durualp, Kaytez ve Girgin (2017) ile Özkan, Küçükkelepçe ve Özkan’ın çalışmalarında (2020) 31 yaş üstü 
gebelerin prenatal bağlanmalarının yüksek olduğu bulunmuştur. Kadınların yaşı arttıkça maternal 
bağlanmanın da artmasının nedeninin ilk kez anne olacak gebelerin bebek özlemi, daha önce bu deneyi 
yaşamış annelerin ise olumlu deneyimlerinin bir sonucu olduğu düşünülebilir.  
Çalışmada ilk ve ortaokul mezunu gebelerin depresyon ve stres puanlarının lise ve üniversite mezunlarına 
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Akbaş ve arkadaşları (2008) Yılmaz ve Beji (2010) ile Gözüyeşil ve 
arkadaşları (2008) da çalışmalarında bu bulguya benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Farklı olarak Şahin ve 
Kılıçarslan (2010), çalışmalarında en son bitirilen okulun depresyonla ilişkili olmadığını belirlemişlerdir. 
Buna göre çalışma grubunun öğrenim durumunun tek başına depresyon ve stres üzerinde etkili olmayıp 
bunların dışında farklı değişkenlerin ortak etkisinin olabileceği de düşünülebilir.  
Çalışmayan/ev hanımı gebelerin depresyon düzeyinin çalışan gebelerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Alan yazında Yılmaz ve Beji (2010) çalışmayan gebelerin boyun eğici ve çaresiz yaklaşımlarının 
çalışanlardan daha yüksek, sosyal destek arama düzeylerinin ise daha düşük olduğunu bulmuşlardır. 
Gözüyeşil ve arkadaşları (2008) ile Akbaş ve arkadaşları (2008) çalışmayan gebelerde depresyon oranının 
çalışanlardan yüksek olmasına rağmen farkın manidar olmadığını belirlemişlerdir. Borcherding (2009) de 
çalışma durumunun stresle başa çıkma tarzını etkilemediğini vurgulamıştır. Şahin ve Kılıçarslan (2010) ise 
340 gebeyle yaptığı çalışmada, çalışan gebelerin depresyon skorunu daha düşük bulmuştur. Bir işte çalışıyor 
olmak ve maddi gelir elde etmek, kadınları daha güvenli ve bağımsız kılmada, dolayısıyla stresle başa 
çıkmada etkili bir faktör olarak düşünülebilir. Bunun yanında çalışan gebeler için evin dışında bir ortamda 
bulunmak ve farklı sosyal etkileşimler olumsuz düşüncelerini azaltmaya katkı sağlayabilir. 
Çalışma grubunda 3. gebeliği olanların hem prenatal bağlanma hem de depresyon, anksiyete ve stres 
düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Alan yazında Özkan ve arkadaşları (2020) gebelik sayısı üç 
ve üzeri olan gebelerin prenatal bağlanmalarının yüksek olduğunu, Özdemir ve arkadaşları (2018) ise 
gebelik sayısının, kadınlarda kaygı durumlarını etkilediğini belirtmişlerdir. Gebelik ve çocuk sayısı arttıkça 
bağlanmanın artması, artan deneyimle veya istendik bir gebelik durumuyla açıklanabilir. Kadınların bebek 
bakımı, maddi yetersizlik, sosyal yetersizlik endişeleri ile çocuklarına yeterli olamayacakları endişesi ise 
depresyon, anksiyete ve stres düzeyinin daha yüksek olmasıyla açıklanabilir. Yapılan bazı çalışmalarda da 
gebelik sayısı azaldıkça gebenin bebeğine bağlanma düzeyinin arttığı belirlenmiştir (Akt.: Yılmaz ve Beji, 
2010). Günay (2015) ilk gebeliği olanların bağlanma düzeylerinin ikinci ya da üçüncü gebeliği olanlardan 
daha yüksek olduğunu saptamıştır. Gebe kadın her ne kadar bebeğiyle ilgili olumlu duygular hissedip ona 
bağlansa da gebelik yaşının ilerlemesine bağlı sağlık sorunları riskinin yüksek olması, çocuk sayısı veya 
geçmiş olumsuz gebelik ve doğum deneyimlerinden kaynaklı strese girebilir.  
Gebelerin prenatal bağlanmaları ile depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin yaşayan çocuk sayısına göre 
değişmediği belirlenmiştir. Yılmaz ve Beji (2010) ile Şahin ve Kılıçarslan (2010) çalışmalarında, evde 
birlikte yaşanan birey sayısı arttıkça depresyonun da arttığını belirtmişlerdir. Akbaş ve arkadaşları (2008), 
çalışmalarında gebelerin depresif semptomlarının düşük olmasını evdeki bireylerin doğacak bebeğin 
bakımda yardımcı olacağı beklentisine bağlamıştır. Buna göre yaşayan çocuk sayısından daha çok çocuğun 
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bakımı ve yetiştirilmesine yönelik sosyal destek beklentisinin veya tam tersi olarak olası zorlukların gebe 
kadında depresyon, anksiyete ve stresle ilişkili olduğu düşünülebilir. 
Çalışma grubundaki gebelerin prenatal bağlanma düzeyleri arttıkça depresyon, anksiyete ve stres 
düzeylerinin arttığı veya prenatal bağlanma düzeyleri azaldıkça depresyon, anksiyete ve stres düzeylerinin 
de azaldığı belirlenmiştir. Alan yazında Tunçel ve Süt (2015) ile Bekmezci’de (2015) çalışmalarında bu iki 
değişken arasında pozitif yönde bir ilişki olduğunu saptamışlardır. Ayrıca iki değişken arasında negatif 
yönede bir ilişki gösteren (Abasi vd., 2015) ve herhangi bir ilişki olmadığını gösteren çalışmalar da 
(Janbakhishov, 2013; Mcfarland vd., 2011) mevcuttur. Gebelik sürecinin olduğu kadar gebelik sonrası 
yaşanacaklarla ilgili düşünceler kişisel olarak annede kaygı oluşturabilecek bir durumken gebelikte anne-
bebek bağlanması bu olumsuzları azaltıcı bir etkiye sahip olabilir. Fakat aynı zaman gebelikteki anne-bebek 
bağlanması, annenin doğum sonrası bebeğine yeterli bakım ve diğer imkanları sunamayacağı endişesini de 
artırabilir. Bu nedenle, anne gebelikte bebeğine ne kadar bağlanırsa gerek doğum esnasında gerekse doğum 
sonrasındaki olumsuzlukları düşünerek bebeğinin sağlığıyla ilgili endişe duyabilir.  
Sonuç olarak günümüz yaşam koşullarında çeşitli nedenlere insanlar stres yaşayabilmektedirler. Gebelik ise 
kadını fizyolojik, psikolojik veya sosyal pek çok yönden etkileyen özel bir durum olarak olumlu ve olumsuz 
etkiler oluşturması beklenen bir olgudur. Gebenin bebeğiyle olumlu bir bağ kurması, gebelik ve doğum 
sonrası psikolojik ve sosyal yönden hazırlıklı olması yaşanacak olumsuzlukları azaltmaya yardımcı 
olacaktır. Bu aşamada ise sağlık çalışanlarının gebelik, doğum ve doğum sonrası durumlarla ilgili kadınları 
bilgilendirmelerinin önemli olduğu söylenebilir. Günümüzde internet kaynaklı pek çok bilgiye erişmek 
mümkün olmasına rağmen bu bilgilerin fazlalığı ve güvenilir olmayışı gibi durumlar düşünüldüğünde gebe 
izlemleri esnasındaki eğitimsel desteğin önemi daha da artmaktadır. Ayrıca yeni doğan bebeğin bakımı, 
çocuk gelişimi ve eğitimi, yeni bir kardeşin doğumu gibi konularda çocuk gelişimi alan çalışanlarına da 
görevler düşmektedir.  
Bu çalışmanın sınırlılığı, tek bir merkezde ve bir ay içinde ulaşılabilen gebelerle çalışılmış olmasıdır. Daha 
uzun süreli, farklı bölgelerde ikamet eden ve farklı sosyo kültürel özelliklere sahip gebelerle çalışmalar 
yürütülebilir. Daha geniş bir çalışma grubuyla ve farklı değişkenler ele alınarak karşılaştırmalı çalışmalar 
yapılabilir. Gebelikle ilgili hazırlayıcı eğitim programları uygulanarak etkileri incelenebilir.  
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Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite profilleri ve sedanter davranış biçimlerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde 
2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur (N=1680). Çalışma, 
19.10.2021-05.12.2021 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 1586 üniversite öğrencisi ile 
yürütülmüştür. Veriler, literatüre uygun şekilde araştırmacılar tarafından öğrencilerin sosyo-demografik 
özeliklerini sorgulayan sorular ile Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nin kısa formundan oluşan anket 
formu uygulanarak toplanmıştır. Covid-19 pandemi sebebiyle yüz yüze etkileşimi en aza indirmek için web 
tabanlı anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen veriler, SPSS-22 programı ile 
değerlendirilmiş olup, hata kontrolleri, tabloları ve istatistiksel analizleri yapılmıştır. 
Bulgular: Çalışmaya 1586 kişi katılmıştır (Cevaplılık oranı: %94,4). Öğrencilerimizin %67,4’ü kız 
öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların %63,8’i il merkezinde, %11,2’si ise köyde yaşamaktadır. “Son 
bir hafta içinde kaç gün ağır kaldırma, kazma, aerobik, basketbol, futbol veya hızlı bisiklet çevirme gibi 
şiddetli bedensel güç gerektiren faaliyetlerden yaptınız?” sorusuna, öğrencilerin %63.9’u  “Şiddetli fiziksel 
aktivite yapmadım.” yanıtını vermişlerdir.  “Son bir hafta içinde kaç gün hafif yük taşıma, normal hızda 
bisiklet çevirme, halk oyunları, dans, bowling veya tenis gibi orta dereceli bedensel güç gerektiren 
faaliyetlerden yaptınız (Yürüme hariç.)?” sorusuna, katılımcıların %56,8’i “Orta dereceli fiziksel aktivite 
yapmadım.” cevabını vermişlerdir. 
Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri henüz istenilen düzeyde olmadığı 
saptanmıştır. Fiziksel aktivite düzeylerinin istenilen düzeye gelmesi sağlığın korunması ve geliştirilmesi 
açısından önemlidir. Bu konuda öğrencileri bilinçlendirerek ve gerekli destek ve eğitimin verilmesi 
gerekmektedir.  
Anahtar Kelimeler:  Fiziksel Aktivite, Egzersiz, Öğrenci, Üniversite.   
 
ABSTRACT 
Objective: This research was conducted to determine the physical activity profiles and sedentary behavior 
patterns of the university students. 
Method: The population of the descriptive study consisted of students studying at Gaziantep Islam, Science 
and Technology University in the 2021-2022 academic year (N=1680). The study was conducted with 1586 
university students who agreed to participate in the study between the dates of 10.19.2021 and 12.05.2021. 
The data was collected by the researchers, in accordance with the literature, by applying the questionnaire 
form consisting of items questioning the socio-demographic characteristics of the students and the short 
form of the International Physical Activity Questionnaire. The data was collected by a web-based survey 
method to minimize face-to-face interaction due to the COVID-19 pandemic. The data obtained as a result 
of the research was analyzed with the SPSS-22 program, error controls, tables, and statistical analysis were 
made. 
Results: 1586 individuals participated in the study (Response rate: 94.4%). 67.4% of the participants were 
female. 63.8% of the participants lived in the city center and 11.2% of them lived in the village. To the 
question of “How many days in the last week have you done activities that require vigorous physical activity 
such as heavy lifting, digging, aerobics, basketball, soccer, or fast cycling?”, %63.9% of the participants 
answered as "I did not do vigorous physical activity.". To the question of “How many days in the last week 
have you performed activities that require moderate physical activity such as carrying light loads, cycling at 
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normal speed, folk dances, dancing, bowling, or tennis (excluding walking)?”, 56.8% of the participants 
responded as "I did not do moderate physical activity.". 
Conclusion: It has been determined that the physical activity levels of the students participating in the 
research were not yet at the desired level. Reaching the desired level of physical activity is important for the 
protection and development of health. In this regard, it is necessary to raise awareness of the students and to 
provide the necessary support and training. 
Keywords:  Physical Activity, Exercise, Student, University.   
 
GİRİŞ 
Fiziksel aktivite seviyesi aktif yaşam biçimi ile sıkı bir ilişki içindedir ve bireylerin genel sağlık algılarını, 
fiziksel iyi olma durumları ve yaşam kalitelerini etkileyen önemli bir öğedir. Düzenli yapılan fiziksel 
aktivitenin sağlığı koruyucu yönüne sıklıkla vurgu yapılmaktadır (Kokkinos, 2012). Teknolojik gelişmelerin 
hayatı kolaylaştırması, özellikle gençler ve çocukların, daha hareketsiz bir yaşam içerisinde yer almalarına 
neden olmuş bu nedenle birçok ülkede fiziksel aktivite düzeyinin yetersiz oluşu önemli bir sorun haline 
gelmiştir. Bundan dolayı aktif yaşam tarzının arttırılması amacıyla günlük yaşam içinde her gün en az 30 
dakika, koşu, yürüyüş, bisiklete binme, asansör yerine merdiven kullanma, ev işlerinde ve bahçede çalışıp 
fiziksel aktivitede bulunmak gibi orta düzeyde şiddetli fiziksel aktivite önerilerdendir (Driskell et al., 2005; 
Pitta et al., 2006). Bununla birlikte fiziksel olarak aktif olmak için günlük 10 bin adım sayısı da öneriler 
arasındadır (Tudor-Locke et al., 2008). Fiziksel aktivitenin öneminin özellikle yaşamın daha erken 
dönemlerinde anlaşılması ile ilerleyen yıllarda yaşam tarzı ile ilgili görülebilecek bozukluklara yönelik 
risklerin, oluşabilecek muhtemel sağlık sorunlarının engellenmesinde etkili olması beklenmektedir. Bu 
nedenle genç bireylerin sağlık davranışlarının ve fiziksel aktivite düzeylerinin araştırılması önem 
kazanmaktadır. Ülkemizde genç nüfusun büyük çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. 
Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite ve sağlık ilişkisinin bilincinde olması ilerleyen yıllarda daha 
sağlıklı bir toplumun ortaya çıkmasına yardımcı olması beklenmektedir. Bu nedenle değerlendirme 
çalışmalarında bu grupla çalışılması uygun olacaktır (VonBothmer and Fridlund, 2005). 
Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite profilleri ve sedanter davranış biçimlerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma sırasında, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde 
öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri ve günlük adım sayıları belirlendi. Cinsiyet, sigara 
içme alışkanlıkları ve ekran sürelerinin fiziksel aktivite düzeyine etkisi araştırıldı. 
 
MATERYAL-METOD 
Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde 2021-2022 
eğitim öğretim döneminde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur (N=1680). Covid-19 pandemi sebebiyle 
yüz yüze etkileşimi en aza indirmek için web tabanlı anket oluşturulmuştur. Katılımcılara gönderilen web 
tabanlı anketin başında çalışmaya katılmak isteyip istemediğine yer verilerek onamları alınmıştır. 
Araştırma Verilerinin Toplanması 
Çalışma, 19.10.2021-05.12.2021 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 1586 üniversite öğrencisi 
ile yürütülmüştür (Cevaplılık oranı: %94,4). Anket formunun doldurulması yaklaşık olarak 5-10 dakika 
sürmüştür.  
Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri 

• Çalışmaya katılmaya gönüllü olmak, 
• Üniversite öğrencisi olmak, 
• 18-26 yaş aralığında olmak 

Veri Toplama Araçları  
Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nin kısa formu 
kullanılmıştır. 
Kişisel Bilgi Formu: Kişisel bilgi formu araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. 
Formda çalışmaya dahil edilen bireylerin sosyodemografik özelliklerine dair bazı veriler sorgulanmıştır. 
Bunun yanında form üniversite öğrencilerinin hangi bölümde olduklarını, günlük adım sayılarını ve ekran 
izleme süreleri ile ilgili bilgileri de sorgulayan sorular içermektedir. 
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Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi: Bireylerin yaptıklarını bildirdikleri fiziksel aktivite seviyelerini 
belirlemek amacıyla ilk olarak 1998 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 2003 yılında da 12 ülkedeki 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarıyla uluslararası kullanılabileceği vurgulanmıştır (Craig et al., 2003). 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Sağlam ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Fiziksel 
Aktivite Anketi’nin kısa form versiyonu 7 sorudan oluşmaktadır. Bireylerin yürüme, orta şiddetli ve şiddetli 
aktivitelerde ve otururken harcadıkları zaman hakkında bilgi sağlamaktadır (Sağlam et al., 2010). 
 
BULGULAR 
Çalışmaya dahil edilen bireylerin %67.4’ü kadın öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların %67.1’i lisans 
öğrencisi olup, %32.9’u önlisans öğrencisidir. Öğrencilerin %93,8’inde herhangi bir kronik hastalık ve 
%79.4’ ünde ise sigara kullanma alışkanlığı yoktur. Ayrıca katılımcıların günlük adım sayısı ve ekran izleme 
süresine bakıldığında; %54.1’i günde 7000 adımdan daha fazla yürüdüğünü ve %54.9’u ise günlük ekran 
izleme süresinin 5 saat veya 5 saatten daha fazla olduğunu ifade etmiştir (Tablo 1). 
Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı Özellikleri (N = 1586) 

Değişken Özellik  Sayı % 
Yaş  19 yaş ve altı 

20 yaş ve üstü 
769 
817 

48.5 
51.5 

Cinsiyet Kadın  
Erkek 

1069 
517 

67.4 
32.6 

Eğitim düzeyleri Lisans 
Önlisans 

1065 
521 

67.1 
32.9 

Bölüm İslami İlimler Fakültesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Sağlık Hiz. Mes. Yüksek Okulu 
Teknik Bil. Mes. Yüksek Okulu 

553 
246 
 
266 
401 
120 

34.9 
15.5 
 
16.8 
25.3 
7.5 

Yaşadığınız yer İl 
İlçe 
Kasaba/Köy 

1012 
174 
178 

63.8 
11.0 
11.2 

Kronik hastalık Var  
Yok 

99 
1487 

6.2 
93.8 

Sigara alışkanlığı Var  
Yok 

326 
1260 

20.6 
79.4 

Günlük Adım Sayısı(adım/gün) 7000 adım altı 
7000 adım ve üstü 

728 
858 

45.9 
54.1 

Günlük Ekran izleme süresi (saat/gün) 5 saat altı 
5 saat ve üstü 

714 
872 

45.1 
54.9 

 

Öğrencilerin “Son bir hafta içinde kaç gün ağır kaldırma, kazma, aerobik, basketbol, futbol veya hızlı 
bisiklet çevirme gibi şiddetli bedensel güç gerektiren faaliyetlerden yaptınız?” sorusuna, %63.9’u  “Şiddetli 
fiziksel aktivite yapmadım.” yanıtını vermişlerdir.  “Son bir hafta içinde kaç gün hafif yük taşıma, normal 
hızda bisiklet çevirme, halk oyunları, dans, bowling veya tenis gibi orta dereceli bedensel güç gerektiren 
faaliyetlerden yaptınız (Yürüme hariç.)?” sorusuna, katılımcıların %56,8’i “Orta dereceli fiziksel aktivite 
yapmadım.” cevabını vermişlerdir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ile İlgili Sorulan Sorulara Öğrencilerin Vermiş Olduğu 
Cevapların Dağılımı (N = 1586) 

Fiziksel Aktivite İle İlgili Sorulan Sorular Sayı % 
Son bir hafta içinde kaç gün ağır kaldırma, kazma, aerobik, 
basketbol, futbol veya hızlı bisiklet çevirme gibi şiddetli bedensel 
güç gerektiren faaliyetlerden yaptınız? (haftada/gün) 
Şiddetli fiziksel aktivite yapmadım 

 
 
 
1014 

 
 
 
63.9 
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Haftada 1 gün 
Haftada 2 gün 
Haftada 3 gün 
Haftada 4 gün 
Haftada 5 gün ve üstü 
 

217 
138 
121 
51 
45 

13.7 
8.8 
7.6 
3.2 
2.8 

Bu günlerin birinde şiddetli fiziksel aktivite yaparak genellikle 
ne kadar zaman harcadınız? (günde/saat) (n=572) 
 
Bilmiyorum/Emin değilim  
Günde 1 saat 
Günde 2 saat 
Günde 3 saat ve üstü 
 

 
 
 
298 
154 
62 
58 
 

 
 
 
52.1 
27.0 
10.8 
10.1 
 

Son bir hafta içinde kaç gün hafif yük taşıma, normal hızda 
bisiklet çevirme, halk oyunları, dans, bowling veya tenis gibi orta 
dereceli bedensel güç gerektiren faaliyetlerden yaptınız? 
(Yürüme hariç.) (haftada/gün) 
 
Orta dereceli fiziksel aktivite yapmadım 
Haftada 1 gün 
Haftada 2 gün 
Haftada 3 gün 
Haftada 4 gün ve üstü 
 

 
 
 
 
 
901 
246 
212 
154 
73 

 
 
 
 
 
56.8 
15.5 
13.4 
9.7 
4.6 

Bu günlerin birinde orta dereceli fiziksel aktivite yaparak 
genellikle ne kadar zaman harcadınız? (günde/saat) (n=685) 
 
Bilmiyorum/Emin değilim 
Günde 1 saat 
Günde 2 saat 
Günde 3 saat ve üstü 
 

 
 
 
290 
148 
136 
111 
 

 
 
 
42.3 
21.6 
19.9 
16.2 

Geçen 7 gün içerisinde, bir seferde en az 10 dakika yürüdüğünüz 
gün sayısı kaçtır? (haftada/gün) 
 
Yürümedim 
Haftada 1 gün 
Haftada 2 gün 
Haftada 3 gün 
Haftada 4 gün  
Haftada 5 gün 
Haftada 6 gün 
Haftada 7 gün 
 

 
 
 
23 
30 
34 
138 
124 
143 
145 
949 

 
 
 
1.5 
1.9 
2.1 
8.8 
7.8 
9.0 
9.1 
59.8 
 

Bu günlerden birinde yürüyerek genellikle ne kadar zaman 
geçirdiniz? (günde/saat) (n=1563) 
 
Bilmiyorum/Emin değilim 
Günde 1 saat 
Günde 2 saat 
Günde 3 saat ve üstü 
 

 
 
 
115 
550 
468 
430 
 

 
 
 
7.3 
35.2 
29.9 
27.6 

Son bir hafta içinde günde oturarak ne kadar zaman harcadınız? 
(günde/saat) 
 
Bilmiyorum/Emin değilim 
Günde 1 saat 

 
 
 
71 
45 

 
 
 
4.5 
2.8 
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Günde 2 saat 
Günde 3 saat  
Günde 4 saat  
Günde 5 saat  
Günde 6 saat  
Günde 7 saat ve üzeri 

64 
158 
348 
376 
316 
208 
 

4.0 
10.0 
22.0 
23.7 
19.9 
13.1 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 
Araştırmaya katılan öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyleri henüz istenilen düzeyde olmadığı saptanmıştır. 
Ayrıca öğrencilerin günlük ekran sürelerinin de yüksek olması dikkat çekicidir. Fiziksel aktivite 
düzeylerinin istenilen düzeye gelmesi sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu konuda 
öğrencileri bilinçlendirerek ve gerekli destek ve eğitimin verilmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 
Amaç: Bu araştırma Covid-19 sürecinde hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin algılarını 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Gereç Ve Yöntem: Araştırmaya Eğitim Araştırma Hastanesi (EAH) Covid-19 hastalarına bakmış veya 
bakmakta olan hemşireler katılmıştır (n:80). Hemşirelere araştırmacının hazırlamış olduğu sosyo demografik 
veriler ve Covid-19 ile ilgili verileri içeren kişisel veri toplama formu, Maneviyat ve Manevi Bakım 
Dereceleme Ölçeği (MMBAÖ) google form üzerinden ulaştırılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce etik kurul 
izni ve kurum izni alınmıştır.  
Veriler SPSS 26.0 programında analiz edilmiştir. Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak verilerin normal 
dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, yüzdelik, ki kare testi, t test, One way 
anova testi kullanılmıştır. 
Bulgular: Hemşirelerin %75 i kadın, %25’i erkek, %81,3’ü lisans mezunu ve %63,7 si bekardır. 
Hemşirelerin %75 ‘i çekirdek aile, %72,5 ‘i ilde yaşamaktadır. Çalışmaya katılan hemşirelerin %73, 8’i 
Covid yoğun bakım servislerinde çalıştığı ve 72,5’inin meslekte çalışma yılının 0-5 yıl olduğu saptanmıştır.   
Hemşirelerin %96,3’ü Covid-19 tanılı hastalara manevi bakım vermenin onların iyileşmesini olumlu 
etkileyeceğini, bunun yanında %93,8’i Covid tanılı hastalara manevi anlamda yaklaştığını belirtmiştir. 
Covid-19 sürecinde hastalara manevi anlamda yaklaşan hemşirelerin %42,7’si konuşarak ve dinleyerek 
%57,3’ü dua etmelerini sağlayarak ve psikolojik destek vererek hastalara yardımcı olmaya çalışmışlardır. 
Hemşirelerin MMBAÖ toplam puan ortalaması 65,04± 8,52 olarak belirlenmiştir. Cinsiyet, medeni durum, 
aile tipi, çalışma yeri, çalışma yılı, eğitim durumu, maneviyat ile ilgili bilgi olup olmaması ve kadere inanma 
durumu   ile MMBAÖ toplam puan ortalaması arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(p>0,05). Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımda hastalara yaklaşma şekli ile MMBAÖ toplam puan 
ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05) 
Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algılarının ortalamanın 
üstünde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada verilerin çoğu istatistiksel olarak anlamlı çıkmasa da hemşirelerin 
Covid-19 sürecinde hastalara manevi anlamda yaklaştıkları, yaklaşamayan hemşirelerin Covid-19 sürecinin 
getirdiği zorluklar, belirsizlikler nedeniyle manevi bakım veremediği saptanmıştır. Hemşirelerin manevi 
bakım verememe nedenlerinin üzerinde durulmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Maneviyat ve Manevi Bakım, Hemşirelik. 
 
ABSTRACT 
Aim: This research was conducted to determine the perceptions of nurses regarding spirituality and spiritual 
care during the Covid-19 process. 
Material And Method: Nurses who took care of or cared for Covid-19 patients at the Education and 
Research Hospital (EAH) participated in the study (n:80). Socio-demographic data, personal data collection 
form containing data about Covid-19, Spirituality and Spiritual Care Rating Scale prepared by the 
researcher, were sent to nurses via google form. Ethics committee permission and institutional permission 
were obtained before starting the study. 
The data were analyzed in SPSS 26.0 program. Using the Kolmogorov Smirnov test, it was determined that 
the data showed normal distribution. In the evaluation of the data, percentage, chi-square test, t test, One 
way anova test were used. 
Results: 75% of the nurses are female, 25% are male, 81.3% have of the bachelor’s degree and 63.7% are 
single. 75% of the nurses live in elementary families, 72.5% live in the province. It was determined that 
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73.8% of the nurses participating in the study worked in Covid intensive care services and 72.5% of them 
had 0-5 years of work in the profession. 
96.3% of the nurses stated that providing spiritual care to patients with Covid-19 would positively affect 
their recovery, while 93.8% of them stated that they approached patients with Covid-19 spiritually. During 
the Covid-19 process, 42.66% of the nurses who approached patients spiritually tried to help patients by 
speaking and listening, 57.34% by praying and providing psychological support.  
The mean score of the nurses' MMBAI was determined as 65,04 ± 8,52. In the evaluations, characteristics 
such as gender, marital status, family type, place of work, working year, educational status, know ledge 
about spirituality, belief in destiny did not have a statistical effect on the total mean score of 
MBAÖ(p>0.05). 
Inaddition, the way nurses approach patients in spirituality and spiritual care was not found statistically 
significant on the total mean score of MMBAI (p>0.05). 
Conclusion: As a result of this research, when we look at the MBAÖ score mean, it was determined that the 
nurses' perceptions of spirituality and spiritual care were above the mean. 
In the study, although most of the data were not statistically significant, it was determined that nurses 
approached patients spiritually during the Covid-19 process, and the nurses who could not approach, could 
not approach them due to the difficulties and uncertainties brought by the Covid-19 process. The reasons 
why nurses cannot provide care should be emphasized. 
Keywords: Covid-19, Spirituality and spiritual care, Nursing. 
 
GİRİŞ 
Covid 19’a neden olan Sars-cov-2 virüsü Aralık 2019’dan bu yana tüm dünyada etkisini göstermektedir. 
Salgın ülkelerin sağlık sistemleri başta olmak üzere birçok alanı olumsuz etkilemiştir. Gelişmiş ülkelerde 
uzun süre bulaşıcı hastalıkların görülmemesi onları bu alanda tembelleştirmiş, daha çok bulaşıcı olmayan 
hastalıkların çözümü için olan çalışmalara itmiştir (Jackson ve ark, 2020). Bu nedenle salgının yaşanması 
tüm ülkeleri telaşlandırmış, ekipman sıkıntısı, hastanelerde yatak sıkıntısı gibi durumlar yaşamalarına neden 
olmuştur. Bununla beraber salgının atlatılması için çalışmalar hemen başlamış ve hala hızlı bir şekilde 
devam etmektedir (Jackson ve ark, 2020). 
Bu süreçte tüm sağlık profesyonelleri en fazla performansı göstermiş ve salgın ile yüz yüze savaşmıştır. 
Hemşireler bu profesyoneller arasında Covid 19 tanılı hastalarla birebir çalışan meslek gruplarından biridir 
(Çevirme ve Kurt, 2020). Hastalara bakım verici rolünde olan hemşireler salgın zamanında Covid 19 tanılı 
hastalara bulaş riskine rağmen bakım vermiş, onlarla uzun süre aynı ortamda bulunup neredeyse kendi 
canlarını riske atarak hastalara hizmet etmiştir (Çevirme ve Kurt, 2020). 
Hemşireler hastalara bakım verirken bütüncül (holistik) bakım vererek onların biyolojik, sosyal, kültürel, 
manevi (ruhsal) boyutlarda iyi olmaları için çalışır. Bireylerin kapsamlı sağlık hizmeti almalarında bütüncül 
yaklaşım önem kazanır (Ergül ve Bayık, 2004). 
Bireylerin sağlıklarının kazanılmasında ve geliştirilmesinde fiziksel, sosyal, kültürel destek kadar manevi 
destek de son derece önemlidir. Bireylerin manevi yönlerini ele almadan onlara bakım vermek bakımın 
eksik olmasına neden olacaktır. Bu nedenle hemşirelerin fonksiyonlarında bireylerin manevi boyutlarını ele 
alarak bakım vermek olmalıdır (İnce ve Akhan, 2016). 
Maneviyat her insanın içinde olan ruh, insanın inancını ve değerlerini düzenlemesinde etkili olan güç olarak 
tanımlanmıştır (Oldnall, 1996).  Maneviyat sadece din demek değildir; maneviyat dini de içine alır ve 
kişinin kendini ruhsal olarak iyi hissetmesiyle açıklanır. Kişi hayatının amacına ulaştığında ya da neden var 
olduğunu anladığında manevi hazza ulaşacaktır (Ergül ve Bayık, 2007). 
Covid 19 un hemşireler üzerindeki psikolojik baskısı hemşirelerin manevi bakım algılarında ve hastalara 
manevi bakım vermelerinde farklılıklara neden olup olmadığı ile ilgili bir çalışma henüz yapılmamıştır. Bu 
çalışmada Covid-19 sürecinde hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin algıları değerlendirilmiştir. 
 
YÖNTEM  
Araştırmanın Tipi, yeri ve zamanı  
Tanımlayıcı tipte olan araştırma, Eğitim Araştırma Hastanesinde Covid-19 tanılı hastalara bakmış veya 
bakmakta olan yoğun bakım ve servis hemşireleri ile Ekim Kasım 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.  
Araştırmanın evreni ve örneklemi 
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Araştırmanın evrenini GEAH’ ta Covid-19 tanılı hastalara bakmış veya bakmakta olan hemşireler 
oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Çalışma, hastanede belirli zamanlarda Covid 
19 tanılı hastalara bakım veren Reanimasyon-1, Reanimasyon-2, Nöroloji, Dahiliye ve Kardiyovasküler 
Cerrahi Yoğun Bakımlarında ve Covid servisinde çalışan hemşireler ile yapılmıştır, bu yoğun bakım ve 
servislerde toplamda 152 hemşire bulunmaktadır. Covid hastalarına bakmış olan hemşire sayısı 120’dir.  
Çalışma, çalışmaya gönüllü katılmak isteyen 80 hemşire ile yapılmıştır.  
Veri Toplama Araçları 
Katılımcılara sosyo-demografik verileri içeren 7 soru ve Covid 19, maneviyat ile ilgili verileri içeren 17 
soruluk Kişisel Veri Toplama Formu ve 2002 yılında McSherry, Drapper ve Kendric’in oluşturduğu 
Türkiye’de geçerliliği ve güvenilirliği, Ergül ve Bayık Temel tarafından yapılmış olan 17 soruluk beşli likert 
(1-‘kesinlikle katılmıyorum’, 5-‘kesinlikle katılıyorum’) tipinde olan Maneviyat ve Manevi Bakım 
Dereceleme Ölçeği kullanılmıştır. Bazı çalışmalarda maddeler alt boyutlara ayrılmış ama maddelerin toplam 
olarak değerlendirilmesi doğru olarak düşünülmüştür. Ölçekte 3,4,13 ve 16. Sorular ters olarak 
kodlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 17, en yüksek puan 85’tir. Ölçekte puanın yüksek 
olması, kişilerin maneviyat ve manevi bakım algılarının yüksek olduğunu belirtmektedir. McSherry, Draper 
ve Kendric (2002), ölçeğin güvenilirlik katsayısını 0,64 olarak belirtmişlerdir (Mcsherry ve ark, 2002). 
Ölçeğin Türkiye’deki güvenilirlik katsayısı 0,76’dır (Ergül ve Bayık,2007) 
Verilerin Toplanması  
Kişisel veri toplama formu ve Maneviyat ve Manevi Bakım Algılama Ölçeği google form üzerinden 
hemşirelere ulaştırılarak veriler toplanmıştır. 
Verilerin Analizi  
Veriler SPSS 26.0 programında analiz edildi. Kolmogorov Smirnov testi kullanılarak verilerin normal 
dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik, ki kare testi, t test, One way 
anova testi kullanılmıştır. 
Araştırmanın Etik Yönü  
Araştırma Covid-19 ile ilgili olduğundan ilk olarak Sağlık Bakanlığı’ndan Bilimsel Araştırma izni 
alınmıştır.  Sonrasında Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulundan 2021/578 sayılı karar ile izin alınmış, 
Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden E-41544352-779 sayılı karar ile izin alınmıştır. Çalışmaya katılacak 
hemşireler de ankete başlamadan izinleri olduğunu ankette işaretleyerek belirtmişlerdir.  
Araştırmanın sınırlılıkları 
Araştırma Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesinde Covid-19 tanılı hastalara bakmış veya bakmakta olan 
hemşireler ile sınırlandırılmıştır. 
 
BULGULAR 
Tablo1. Hemşirelerin Sosyo –demografik özelliklerinin dağılımı(n:80) 

Yaş ortalaması: ort ± sd = 27,32 ± 6,75 
Özellikler n % 
Cinsiyet 
Kadın 60 75 
Erkek  20 25 
Eğitim Durumu 
Lise 5 6.3 
Ön Lisans 5 6.3 
Lisans 65 81.3 
Lisansüstü 5 6.3 
Medeni Durum 
Evli 29 36.3 
Bekar 51 63.7 
Aile tipi   
Çekirdek 60 75 
Geniş  20 25 
En uzun süre yaşanılan yer 
İl 58 72.5 
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İlçe 19 23.7 
Köy  3 3.8 
Çalışılan Birim 
Covid servis 21 26.2 
Covid yoğun Bakım 59 73.8 
Meslekte Çalışma Yılı 
0-5 58 72.5 
6-11 11 13.8 
12 ve üzeri 11 13.7 

 
Araştırmaya katılan hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerinin dağılımı tablo 1 de verilmiştir.   
Hemşirelerin %75 i kadın, %25’i erkektir. Hemşirelerin %81,3 ‘ü lisans mezunu, %63,7 si bekardır. %75 ‘i 
çekirdek aile, %72,5 ‘i ilde yaşamaktadır. Çalışmaya katılan hemşirelerin %73, 8’i Covid yoğun bakım 
servislerinde çalışmaktadır.  Meslekte çalışma yılı 0-5 yıl olan hemşireler, katılımcıların %72,5’ini 
oluşturmaktadır.  
Covid 19 sürecinde hemşirelerin MMBAÖ toplam puan ortalaması 65,037±8,52 olarak, ölçeğin Cronbach alfa 
değeri 0,70 olarak belirlenmiştir. 

 
Tablo 2. Bireylerin Maneviyat ve Manevi Bakım ile İlgili Bazı Özelliklerin Dağılımı (n:80) 

Özellikler n % 

                 Maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilgi durumu  
 Var  68 85 

 Yok  12 15 
                                                                 Bilgi alınan yer  
Okul 12 17,6 
Hastane  7 10,3 
Aile 41 60,3 
Bilimsel Araştırmalar 8 11,8 
Maneviyatın ne ifade ettiği  
Dini ibadetler yapmak 48 60 
Kendini dinlemek 32 40 
                  Manevi Yönden Güçlü Görme Durumu  
Gören 63 78,8 
Görmeyen  17 21,2 
                                  Kadere inanma  
İnanan  77 96,3 
İnanmayan 3 3,7 
                 Daha önce hastalara manevi bakım verme durumu 
Veren 56 70 
Vermeyen 24 30 
                            Manevi bakım verememe nedenleri 
Çalışma ortamı 16 66,66 
Zaman yetersizliği ve bilgi eksikliği 8 33,34 

 
Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bazı özelliklerinin dağılımı tablo 2 de verilmiştir.  
Katılımcılara maneviyat ve manevi bakım ile ilgili sorulan sorulara yönelik sonuçlarda %85 ‘inin maneviyat 
ve manevi bakım ile ilgili bilgisinin olduğu ve bu bilginin alındığı yerin %60,3 oranında aile olduğu 
bulunmuştur. 
Katılımcılara maneviyatın onlar için ne ifade ettiği sorulduğunda %60’ının dini ibadetler yapmak, %40’ının 
kendini dinlemek cevaplarını verdiğini görmekteyiz.  
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Katılımcıların %78,8’i kendini manevi yönden güçlü gördüğünü, %70’i hastalara manevi bakım verdiğini 
belirtmiştir. Manevi bakım vermeyen hemşireler zaman yetersizliği, bilgi eksikliği, çalışma ortamı nedeniyle 
bakım veremediklerini belirtmişlerdir. 
 
Tablo 3. Bireylerin Covid-19 ve Maneviyat, Manevi Bakım İle İlgili Bazı özelliklerinin dağılımı (n= 
80) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hemşirelerin Covid-19 ve Maneviyat, Manevi Bakım İle İlgili Bazı özelliklerinin dağılımı tablo 3’te 
gösterilmiştir.  Hemşirelerin %15’i, Covid-19 nedeniyle en az bir yakınını kaybetmiş, %93,8’i, Covid-19 
tanısı almış hastalara manevi bakım verdiğini belirtmiştir. Covid-19 sürecinde hastalara bakım veremeyen 
hemşireler (%6,2) neden olarak bulaş riskinden dolayı hastalarla daha az temasın olması ve iletişimin daha 
aza indirilmesi durumlarını söylemişlerdir.  
Hemşirelerin %96,3’ü Covid-19 tanılı hastalara manevi bakım vermenin onların iyileşmesini olumlu 
etkileyeceğini, bunun yanında %93,8’i Covid tanılı hastalara manevi anlamda bakım verdiğini belirtmiştir. 
Covid-19 sürecinde hastalara manevi anlamda bakım veren hemşirelerin %42,66’sı konuşarak ve dinleyerek, 
%57,34’ü dua etmelerini sağlayarak ve psikolojik destek vererek hastalara yardımcı olmaya çalışmışlardır. 
Covid-19 sürecinde hastalar ile iletişimde azalma durumu sorulduğunda %72,5 azalmadığını, %27,5 
azaldığını söylemiştir. İletişimin azalma nedenini de bulaş riski ve izolasyon (%77,4), hastalığın bilinmezliği 
ve hastaların durumu (%9,0), yoğunluk (%13,6) olarak belirtilmiştir. 
 
Tablo 4.  Bireylerin Sosyo-demografik Özelliklerine göre Maneviyat ve Manevi Bakım Algısı Ölçeği 
Toplam Puan Ortalamalarının Dağılımı (n:80) 

Özellikler                     Maneviyet ve Manevi Bakım Algısı Ölçeği 
                                          Ort                  sd 

Cinsiyet  
Kadın 64,76      ±        8,57 
Erkek 65,85     ±          8,55 
İstatistik t test   p>0,05 
Eğitim Durumu  
Lise 60,33        ±     5,50 

Özellikler                                     n                                                % 
                                      Covid-19’dan yakın kaybetme durumu  

Kaybeden 12 15 
Kaybetmeyen  68 85 
Covid-19 sürecinde hastalara manevi bakım vermek onların iyileşmesini olumlu 
etkilediğini düşünme durumu  
Düşünen  77 96,3 
Düşünmeyen  3 3,7 
Covid-19 sürecinde hastalara manevi anlamda bakım verme durumu  
Veren  75 93,8 
Vermeyen  5 6,2 
Covid-19 sürecinde hastalara manevi anlamda bakım verme şekli 
Konuşmak ve dinlemek 32 42,66 
Dua etme ve psikolojik 
destek verme  

43 57,34 

Covid-19 sürecinde hastalar ile iletişimde azalma olduğunu düşünme durumu 
Düşünen 22 27,5 
Düşünmeyen  58 72,5 
İletişimin azalma nedenleri 
Bulaş riski ve izolasyon 17 77,4 
Hastalığın seyri  2 9,0 
Yoğunluk 3 13,6 
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Ön lisans  63,00        ±    7,09 
Lisans  65,73       ±    8,72 
Lisansüstü 61,60      ±      8,96 
İstatistik One way anova       p>0,05 
Medeni Durum  
Evli 66,45       ±        8,25 
Bekar 64,04       ±       8,65 
İstatistik T test         p>0,05 
Aile Tipi   
Çekirdek  64,78     ±        8,45 
Geniş  65,80    ±          8,90 
İstatistik  T test         p> 0,05 
Uzun Süreli İkamet Edilen 
yer 

 

İl  64,17    ±     8,31 
İlçe  68,0     ±     9,38 
Köy  63,0     ±      0,0 
İstatistik  One way anova   p>0,05 

 
Erkeklerin maneviyat ve manevi bakım algıları kadınlara göre daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
Eğitim durumuna baktığımızda MMBAÖ toplam puan ortalamasının lisans mezunu hemşirelerde daha 
yüksek olduğu belirlenmiş olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
Evli hemşirelerin bekar hemşirelere göre MMBAÖ toplam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
belirlenmiş, istatistiksel olarak anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). 

 
Tablo 5.  Bireylerin Covid 19 Ve Maneviyatla İlgili Bazı Özelliklerine göre Maneviyat ve Manevi 
Bakım Algısı Ölçeği Toplam Puan Ortalamalarının Dağılımı (n:80) 

Özellikler                     Maneviyet ve Manevi Bakım Algısı Ölçeği 
                                          Ort                  sd 

Covid 19 sürecinde çalışma yeri 
Covid servis 67,23   ±     10,04 
Covid yoğun bakım 64,25    ±     7,86 
İstatistik t test       p>0,05 
Çalışma yılı  
0-5 yıl  65,24   ±       8,63 
6-10 yıl  67,58   ±       8,97 
10 yıl üzeri 60,80   ±        6,19 
İstatistik One way anova    p>0,05 
Maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilgi olma durumu 
Var 65,57   ±      8,47 
Yok  62,00   ±    8,51 
İstatistik  T test       p> 0,05 
Kadere inanma 
Evet 64,85    ±       8,50 
Hayır  66,99   ±       9,50 
İstatistik T test           p>0,05 
Covid 19 nedeniyle yakınını kaybetme durumu 
Evet 65,41   ±       12,01 
Hayır  64,97     ±       7,87 
İstatistik  T test       p>0,05 
Covid 19 sürecinde hastalar ile iletişimin azalma olduğunu düşünme durumu  
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Düşünen 67,52    ±    7,61 
Düşünmeyen 64,15    ±     8,71 
İstatistik  T test       p>0,05 
Covid-19 sürecinde hastalara manevi bakım verme şekli 
Konuşmak ve dinlemek 65,87    ±      9,29 
Dua etmek ve psikolojik 
destek vermek 

64,79    ±    7,69 

İstatistik  T test    p>0,05 
 
Tablo 5’te bireylerin Covid-19 ve maneviyatla ilgili bazı özelliklerine göre maneviyat ve manevi bakım 
algısı ölçeği toplam puan ortalamalarının dağılımı verilmiştir.  
Covid-19 sürecinde serviste Covid hastasına bakan hemşirelerin MMBAÖ toplam ortalamalarının yoğun 
bakım hemşirelerinin puan ortalamasına göre yüksek olduğu ancak aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığı bulunmuştur. (p>0,05). 

  Hemşirelerin aile tipi, çalışma yeri, çalışma yılı, maneviyat ile ilgili bilgi olup olmaması, kadere inanma 
durumu ve hemşirelerin maneviyat ve manevi bakımda hastalara yaklaşma şekli ile MMBAÖ toplam puan 
ortalaması arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Covid 19 sürecinde hastalar ile konuşarak ve 
dinleyerek yaklaşan hemşirelerin MMBAÖ puan ortalamalarının dua etmelerini sağlayarak ve psikolojik 
destek vererek yaklaşan hemşirelerin puan ortalamasına göre daha yüksek olduğu bulunmuş, bu durum 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05). 
 
TARTIŞMA  
Bu çalışmada hemşirelerin yaşlarının, cinsiyetlerinin, medeni durumlarının, eğitim düzeylerinin, aile 
tiplerinin, Covid 19 sürecinde çalıştıkları yerin, çalışma yıllarının maneviyat ve manevi bakıma ilişkin 
algılarını etkilemediği görülmüştür (p>005). Yıldırım ve ark, (2014) yaptıkları çalışmada hemşirelerin 
yaşları ile çalışma yıllarının maneviyat ve manevi bakım algılama düzeylerini etkilediğini (p<0,05), 
cinsiyetin, medeni durumun, çocuk sahibi olma durumunun, eğitim durumunun maneviyat ve manevi bakım 
algılama düzeylerini etkilemediğini belirtmişlerdir (p>0,05). Eğlence ve Şimşek’in çalışmasında da yaşın, 
eğitim düzeyinin, çalışma yılının ve manevi bakım hakkında bilgi sahibi olma durumunun maneviyat ve 
manevi bakım algılama düzeyini etkilemediği görülmüştür (p>0,05). Bu çalışmaların sonuçlarında 
çalışmamıza benzer ve farklı sonuçlar bulunmuştur. Bu çalışmada sosyo-demografik özelliklerin 
hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algılarını etkilememiş olması çalışma popülasyonundan 
kaynaklanabildiği gibi çalışmanın farklı toplum ve kültürel bölgelerde yapılmış olmasından kaynaklanmış 
olabilir.  
Çalışmamızda Covid 19 sürecinde hemşirelerin MMBAÖ toplam puan ortalaması 65,037±8,52 olarak 
belirlenmiştir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puanın 85 olduğunu düşündüğümüzde Covid 19 tanılı 
hastalara bakım veren hemşirelerin maneviyat ve manevi bakım algılama düzeylerinin ortalamanın üzerinde 
olduğunu söylemek mümkündür. Yıldırım ve ark (2014), yaptığı çalışmada hemşirelerin MMBAÖ toplam 
puan ortalamasının 54.39±4.91 olduğu, Yılmaz ve Okyay’ın çalışmasında 54.57±5.09, Çelik ve ark (2014), 
çalışmasında 53.40±5.33, Kutlu ve ark (2020), yaptığı çalışmada ise 62.86 ± 7.33 olduğu belirtilmiştir. 
Çalışmada daha önce manevi bakım veremeyen hemşireler çalışma ortamı, bilgi eksikliği ve zaman 
yetersizliği nedeniyle bakım veremediklerini belirtmişlerdir. Covid 19 sürecinde bakım verememe 
nedenlerine hastalığın seyri, bulaş riski de eklenmiştir. 
Bu çalışmada kadere inanma durumunun maneviyat ve manevi bakım algılama düzeylerini etkilemediği 
belirlenmiştir. Çelik ve ark (2014) yaptığı çalışmada da kadere inanma durumun manevi bakım algılama 
düzeylerini etkilemediğini fakat nazara inanma ve geleneksel uygulamalar karşısındaki tutumlarının manevi 
bakım algılama düzeylerini olumlu etkilediği belirtilmiştir. Güçlü dini ve manevi tutum ve inançlara sahip 
kişilerin manevi bakım algılarının daha yüksek düzeyde olmasından kaynaklanmış olabilir.  
Çalışmada hemşirelerin Covid-19 sürecinde manevi bakım ile ilgili görüşlerinin maneviyat ve manevi bakım 
algılama düzeylerini etkilemediği görülmüştür. Bu sonuca yakın olarak Yıldırım ve ark (2018) yaptığı 
çalışmada da hemşirelerin manevi bakım ile ilgili görüşlerinin maneviyat ve manevi bakım algılama 
düzeylerini etkilemediği belirtilmiştir. 
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Hemşirelerin %97,5’i, Covid-19 tanısı almış hastaların manevi bakım almaları gerektiğini belirtmiştir. 
Covid-19 sürecinde hastaların bakım alması gerekmez diyen hemşireler (%2,5) bunu söyleme nedenlerinin 
bulaş riskinden dolayı hastalarla daha az temasın olması ve iletişimin daha aza indirilmesi durumlarından 
dolayı olduğunu belirtmişlerdir. Covid 19’ da bulaş riskinin fazla olduğunu ve hastalığın seyrinin ciddi 
ilerlediğini düşündüğümüzde hemşirelerin kaygılarının olması doğal olarak görülmüştür. 
Hemşirelerin %96,3’ü Covid-19 tanılı hastalara manevi bakım vermenin onların iyileşmesini olumlu 
etkileyeceğini, bunun yanında %93,8’i Covid tanılı hastalara manevi bakım verdiğini belirtmiştir. Bu 
durumu göz önüne aldığımızda ne kadar risk altında olunsa da hastaların ihtiyacı olan manevi bakımın her 
durumda karşılanması gerektiğini düşünen hemşirelerin oranının yüksek olması olumlu bir durum 
sergilemektedir.  
Bu süreçte hemşirelerin kaygılarının giderilerek onlara destek olunması, bilgi eksikliklerinin giderilmesi 
hastaların daha iyi manevi bakım alabilmelerini sağlayacaktır. 
 
SONUÇ 
Çalışma sonucunda hemşirelerin yaşlarının, cinsiyetlerinin, medeni durumlarının, eğitim durumlarının, 
Covid 19 sürecinde manevi bakım ile ilgili görüşlerinin, MMBAÖ toplam puan ortalaması ile istatistiksel 
olarak anlamlı çıkmadığı belirlenmiştir. Covid 19 tanılı hastalara manevi bakım verilmesi gerektiği, 
hastaların iyileşmesinde olumlu etki sağlayacağı hakkında çoğu hemşire aynı görüştedir. Hemşirelerin 
maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilgi gereksinimleri her zaman olmuştur. Hemşireler maneviyat ve 
manevi bakım ile ilgili bilgilerin çoğunu ailelerinden öğrendiğini belirtmişlerdir. Bu durumda hemşirelerin 
eğitimlerinde maneviyat ve manevi bakım konularına daha sık yer verilmelidir. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı düzeyleri 
ölçülmüş, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı düzeyleri 
üzerinde farklılıklar olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel bir nicel araştırma 
ile bir kamu hastanesinde görev yapan hekim, hemşire/ebe, sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere toplam 
214 kişiye anket uygulanmıştır. Anket formu; kişisel bilgi formu, “İşkoliklik Ölçeği”, “İş stresi Ölçeği” ve 
“Çalışan Performansı Ölçeği” olmak üzere üç bölüm ve toplam 39 sorudan oluşmakta olup 5’li likert ölçeği 
kullanılmıştır. Araştırma ölçeklerinin Cronbach alfa değerleri; iş stresi ölçeği için 0,880; işkoliklik ölçeği 
için 0,914 ve çalışan performansı ölçeği için 0,912 olarak saptanmıştır.  
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların işkoliklik düzeyi 3,3378 ± 0,81500 olduğu, iş stresi düzeyi 3,2804 
± 0,97412 olduğu ve çalışan performansı düzeyi 3,9533 ± 0,61880 olduğu (max:5-min:1) saptanmıştır. 
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının sağlık çalışanların iş stresi ve işkoliklik düzeyi arasında aynı yönlü 
orta düzey bir ilişki (r=0,414); iş stresi ile çalışan performansı arasında aynı yönlü düşük düzey bir ilişki 
(r=0,219) ve işkoliklik ile çalışan performansı arasında aynı yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,468) 
saptanmıştır (p<0,01). Sosyo-demografik değişkenlere göre; hemşire ve hekimlerin sağlık 
tekniker/teknisyenlere göre daha fazla iş stresine sahip oldukları, hemşirelerin sağlık tekniker/teknisyenlere 
göre daha fazla işkoliklik ve iş performansı düzeyine sahip oldukları,  kadın sağlık çalışanların erkeklere 
göre, evlilerin bekarlara göre daha düzeyde performans sergiledikleri görülmektedir.  
Anahtar Kelimeler: İşkoliklik, iş stresi, çalışan performansı, sağlık çalışanları.  
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the relationship between health workers' work stress, workaholism and 
employee performance levels. In this context, the work stress, workaholism and employee performance 
levels of the health workers were measured, and it was tried to reveal whether there were differences in the 
socio-demographic characteristics of the participants and the levels of work stress, workaholism and 
employee performance.In a descriptive and cross-sectional quantitative study, a questionnaire was applied to 
214 people, including physicians, nurses/midwives, health technicians/technicians working in a public 
hospital. Survey form; The personal information form consists of three sections, “Workaholism Scale”, 
“Work Stress Scale” and “Employee Performance Scale” and a total of 39 questions, and a 5-point Likert 
scale was used. Cronbach alpha values of research scales; 0.880 for the job stress scale; 0.914 for the 
workaholism scale and 0.912 for the employee performance scale. 
According to the results of the research, it was determined that the level of workaholism of the participants 
was 3.3378 ± 0.81500, the level of work stress was 3.2804 ± 0.97412, and the level of employee 
performance was 3.9533 ± 0.61880 (max:5-min:1). There is a moderate relationship between the work stress 
and workaholism level of health workers participating in the research (r=0.414); a low-level relationship 
between work stress and employee performance (r=0.219), and a moderate relationship (r=0.468) between 
workaholism and employee performance (p<0.01). According to socio-demographic variables; It is seen that 
nurses and physicians have more work stress than health technicians/technicians, nurses have higher 
workaholism and job performance levels compared to health technicians/technicians, female health workers 
perform better than men, and married ones perform better than singles. 
Keywords: Workaholism, job stress, employee performance, healthcare workers. 
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GİRİŞ 
Değişen ve küreselleşen iş dünyasında yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler, çalışma koşullarındaki 
esneklik imkânlarının artması, işverenlerin çalışanlardan daha çok iş üretme beklentisini artırmıştır. Bu 
durum, çalışanların işyerinde daha fazla zaman geçirme ve daha çok iş yapmasını ifade eden ‘işkoliklik’ 
kavramı ortaya çıkarmıştır.  
İşletmelerde işkoliklik durumunu yaşayan çalışanların, işleri ile ilgili daha uzun, yorucu ve yoğun saatler 
geçirdikleri görülmektedir (Van Beek vd., 2011).  Kastner'a (2010) göre, işverenlerin çalışanlara 
yönlendirdiği aşırı iş talepleri, çalışanlar üzerinde stres ve tükenmişlik durumuna neden olmaktadır. Bu 
nedenle, işletme çalışanlarının birçoğu kendi refahları ve sağlıkları için zararlı olan stres sorunlarıyla karşı 
karşıyadırlar.   
Emek yoğun sektörlerden biri olan sağlık kurumlarında çoğu zaman hayati öneme sahip olan ve koruyucu, 
tedavi edici, rehabilite edici ve geliştirici türü olan sağlık hizmetleri stresli ve yoğun bir ortamda 
sunulmaktadır (Oğlak ve Durmaz, 2018). Ayrıca sağlık çalışanları arasındaki stres ve memnuniyetsizliğin 
kaynakları çok sayıdadır ve birbiriyle ilişkilidir. Bu kaynaklar, personel ve iş yükünü etkileyen finansal 
baskıları ve artan iş yüküne rağmen kaliteli hasta bakımı sağlama baskısını da içermektedir (Cimiotti vd., 
2012 ; Hall vd., 2016 ). Oğlak ve Durmaz’a (2018) göre sağlık çalışanlarının iş tanımlarının belirsizlikler, 
onların aşırı iş yükü, çoğu kez uzun süreli çalışmalarla karşı karşıya getirmektedir. Bu durumun sonucu 
çalışanlar kendilerine ve ailelerine zaman ayırmakta sorun yaşanmakta ve stres davranışları 
sergileyebilmektedirler.  
Sonuç olarak, sağlık kurumlarının sunduğu hizmetlerin dinamik doğası, aciliyeti ve alternatifinin olmayışı, 
hataların genellikle geri döndürülemez olması ve hizmet sunumu ile hizmetlerin karşılıklı bağımlılığı gibi 
nedenlerle sağlık çalışanları daha fazla işkolik ve stresle karşı karşıya kalabilmektedir (Oğlak ve Durmaz, 
2018). 
Bu çalışma ile sağlık çalışanlarının iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı kavramları 
ilgili literatür eşliğinde açıklanmaya çalışılmıştır. Devamında bir kamu hastanesinde görev yapan toplam 
214 sağlık çalışanı (hekim, hemşire/ebe, sağlık teknikeri/teknisyeni) üzerinde yapılan anket çalışmasının 
sonuçları ortaya konularak, önerilerde bulunulmuştur.  
 
KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
Sağlık kurumları, 24 saat esaslı hizmet sunan, matriks örgütsel yapıda faaliyet gösteren, açık-dinamik sistem 
şeklinde çalışan karmaşık hizmet örgütleridir (Tengilimoğlu, 2014, s.133-137). Uzmanlaşma ve işlevsel 
bağımlılığın yüksek olduğu sağlık kurumlarında, hata ve belirsizlikler karşısında tolerizasyonun düşük 
olduğu da görülmektedir (Kavuncubaşı, 2000, s.52-56).  
Araştırma kapsamında işkoliklik, iş stresi ve çalışan performansı kavramları açıklanmıştır. 
İşkoliklik 
Türkçe karşılığı “iş sever, işine düşkün” (http://www.tdk.gov.tr) olarak açıklanan işkoliklik kavramı, 
İngilizce “Workaholism” terimi ile ifade edilmektedir (Machlowitz, 1980; Serçeoğlu ve Selçuk, 2016:40). 
Oates (1971: 11) işkoliklik kavramını, devamlı iş yapma ihtiyacı veya kontrol edilemez bir isteği olarak 
tanımlamıştır. Cherrington (1980) işkolizmi, görevlerinden başka yapacak bir şey bulamayan insanları 
karakterize eden, aşırı çalışmaya yönelik irrasyonel bir tercih olarak tanımlamaktadır. Machlowitz (1980) 
işkolikleri, işlerine sürekli olarak gerektirdiğinden daha fazla zaman ve fikir ayıran kişiler olarak tanımlar. 
Bazı araştırmacılar işkolikliği çalışma saatlerine dayalı bir tanım yapmışlardır. Örneğin, Mosier (1983) 
tutarlı olarak haftada en az 50 saat çalışan bir erkek veya kadın "işkolik" olarak tanımlanmaktadır. Spence ve 
Robins (1992), işkoliklik kavramını, düşük çalışma zevki ile yüksek oranda işe dahil olan bireylerin karakter 
yapısı olarak özetlemektedir. Salanova et al. (2008:1) işkolizmi, özellikle karşı konulmaz bir ihtiyaç veya 
çalışma dürtüsü nedeniyle aşırı çalışma yoluyla karakterize edilen psiko-sosyal hasar olarak 
tanımlamaktadır. Aynı şekilde, Schaufeli ve ark. (2008:2001) işkolikliği, kendini kompulsif çalışmayla 
gösteren işe aşırı hevesli olma eğilimi olarak tanımlamıştır.  
Günümüzde işkoliklik kavramının ortaya çıkmasının kritik nedenlerinden biri, işverenlerin çalışanlardan 
daha fazla iş üstlenmesi istemesi ve gelişen teknoloji ile (Drago, 2000; Frese, 2008), mobil cihazlara (akıllı 
telefon, dizüstü bilgisayar vb.) (Blair-Loy ve Jacobs. , 2003) her yerde (özellikle evde) çalışmaya izin veren 
(Schabracq & Cooper, 2000) çalışma kolaylıklarının ortaya çıkması gösterilebilir. Bu gelişmeler, personelin 
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işlerini her yerde yapabilme imkana kavuşmasına ve dolayısıyla uzun saatler boyunca 
çalışmasını/çalıştırılmasına sevketmiştir (Van Wijhe ve diğerleri, 2011). 
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi, araştırmacıların "işkoliklik" tanımları çok yönlüdür ve çoğu 
araştırmacı problemin kendine özgü faktörlerini göstermeye çalışmıştır. Bu nedenle işkoliklik kavramın 
açıklanmasında ve sınıflandırılmasında araştırmacılar arasında bir fikir birliği oluşmamıştır. Bazı 
araştırmacılar sorunu davranışsal bir örneklem olarak görmekte (Scottl ve diğerleri, 1997: 313) ve diğerleri 
ise bunu bir sendrom olarak değerlendirmektedirler (Aziz ve Zickar, 2006: 53). 
İş Stresi 
Stres, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan ve iş hayatında da var olan bir terimdir. İş stresi, çalışma 
ortamındaki stresi ifade eden bir terimdir. Günümüzün rekabetçi çalışma ortamının odak noktasını 
oluşturmaktadır. İş yerindeki taleplerin ve baskıların, çalışanların bilgi ve yeteneğiyle uyuşmadığı 
durumlarda ortaya çıkmaktadır (Rickard vd., 2012). Başka bir ifadeyle iş stresi, çalışma ortamı taleplerine 
çalışanlar tarafından verilen bir cevaptır. Bireyin yetenekleri ve mesleki bilgisi bir işin gereklerini 
karşılamıyorsa iş stresi meydana gelir (Chiang vd., 2010). İş yerindeki stres, çalışanın bu gereksinimlerle baş 
etme becerisini engellediği gibi, bu stres varken çalışanın bilgi ve yeteneklerini kullanma becerisini de 
engellemektedir (WHO, 2010). 
Çok çeşitli koşullar çalışma ortamında strese neden olur ve iş stresi olarak adlandırılır. İş stresleri, harici 
veya dahili nedenlerle ortaya çıkabilir. İş stresi çalışanın daha yüksek bir performansa ulaşabilmesi için 
motive unsuru olarak kullanıldığında olumlu olabilir (hafif stres). Ancak, yüksek seviyelere ulaştığında ise 
çalışanın performansını olumsuz etkiler ve görevde başarısızlığa yol açabilir (aşırı stres). Bu durumda 
çalışanın iş arkadaşlarının veya yöneticilerinin desteğine ihtiyacı vardır. İş stresi, dışsal bir etken (stres 
etkeni) ve bir etkene karşı duygusal ve fiziksel tepki (endişe, korku, hızlı nefes alma, terleme, kan basıncı 
artışı, kalp hızı artışı vb.) gibi iki faktör gerektirir (Cryer vd., 2003). Çalışanlar tarafından hissedilen iş stresi, 
hafif ve şiddetli olabilmektedir. Çalışanın fizyolojik ve psikolojik durumu hissedilen iş stresi düzeyini 
etkiler. Daha önce açıklandığı gibi, hafif stres çalışan için zararlı değildir. Ancak aşırı stres zararlıdır ve 
fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları yaratır. Ayrıca, çalışanları görevlerini yerine getiremez hale getirerek 
örgütsel etkinliği azaltır (Singh ve Mishra, 2011).   
Son yıllarda, sağlık hizmeti sunucularının ruh sağlığı ihtiyaçları, önemli bir halk sağlığı sorunu ve kaliteli 
bakım sunumuna yönelik tehdit olarak dikkat çekmektedir. Sağlık çalışanları işlerinde fiziksel, zihinsel ve 
duygusal sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilecek çok sayıda stres faktörüne maruz kalırlar (Hayashino 
vd., 2012; Muller vd., 2020). 
Çalışan Performansı 
Günümüzde hızla gelişen iş dünyasında yaşanan yoğun rekabetin üstesinden gelebilmenin ve en iyi 
sonuçları alabilmenin tek yolu son derece yetenekli, ilham verici, eğitimli, kendini adamış, hevesli ve 
performansı yüksek insan kaynaklarına sahip olmaktır. Literatürde performans tanımları genel olarak bireyin 
bir işi veya görevi, örgüt tarafından önceden belirlenmiş amaç ve koşullara göre yerine getirmesi ile ilgilidir. 
Örneğin, Juliarti vd. (2018) performans kavramını; bir çalışanın önceden belirlenmiş standart iş, hedefler 
veya kriterler çerçevesinde belirli bir süre içerisinde yerine getirmesi gereken görevini başarma düzeyi 
olarak tanımlamıştır. Tangen (2002) performansı; maliyet, esneklik, hız, güvenilirlik ve kalite gibi neredeyse 
her türlü rekabet ve üretim mükemmelliği hedefini içeren bir terim olarak tanımlamıştır. Oriane (2018) için 
performans, bir çalışanın bir organizasyonun beklentilerine dayalı olarak misyonunu yerine getirme 
yeteneğidir. 
Öte yandan performans ve üretkenlik kavramları birbirleri ile yakından ilişkilidir. Oriane (2018)’e göre, bir 
bireyin performansını (yani çıktısını) ölçmek istiyorsak verimlilik kavramı dikkate alınmalı ve çalışanın 
verimliliğine bağlı olarak performansı farklı şekillerde tanımlanmalıdır. Buna göre bir çalışanın iş 
performansı, bireysel olarak akranlarına göre işle ilgili çeşitli davranış ve sonuçlardaki üretkenlik seviyesini 
ifade eder (Sarwar, Ketavan ve Butt, 2015). Çalışma ortamı, iş tatmini, motivasyon, kurumsal aidiyet, 
yönetim, esneklik ve iş-aile dengesi gibi birçok farklı faktör çalışan performansını etkilemektedir. 
Diamantidis ve Chatzoglou (2019)’a göre, başta yönetimsel destek olmak üzere yönetime bağlı çoğu unsur 
çalışan performansı üzerinde en önemli etkiye sahiptir. Ayrıca, bir organizasyonun başarısı için hayati önem 
taşıyan iş birliği ve koordinasyon düzeyi, çalışanların çeşitli işlerdeki performanslarını doğrudan 
etkilemektedir (Abdulle, 2019). 
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YÖNTEM 
Bu bölümde araştırmanın amacı, hipotezleri, evren/örneklem, yöntem ve veri toplama araçları açıklanmıştır. 
Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı, sağlık çalışanlarının iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı arasındaki ilişkinin 
incelenmesidir. Bu amaç kapsamında sağlık çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri ile iş stresi, 
işkoliklik ve çalışan performansı düzeyleri üzerinde farklılıklar olup olmadığı da ortaya konmaya 
çalışılmıştır.  
Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırmanın modeli kapsamında aşağıdaki hipotezler oluşturulmuş ve test edilmiştir. 
H1: Sağlık çalışanlarının işkoliklik ile iş stresi düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
H2: Sağlık çalışanlarının işkoliklik ile iş performansı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 
H3: Sağlık çalışanlarının iş stresi düzeyi ile iş performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
vardır. 
Yöntem ve Veri Toplama Araçları 
Bu çalışma kesitsel ve betimleyici bir araştırmadır. Konya ili Beyşehir İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan 
toplam 337 sağlık çalışanı araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma için İl Sağlık Müdürlüğünden ve 
hastane idaresinden gerekli araştırma izinleri alınmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve anket 
dolduran, hekim, hemşire/ebe, sağlık teknikeri/teknisyeni 214 sağlık çalışanı araştırmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Araştırma verileri Haziran ve Temmuz 2019 tarihleri arasında toplanmıştır.   
Anket formu; kişisel bilgi formu (6 soru), “İşkoliklik Ölçeği” (14 soru), “İş Stresi Ölçeği” (7 soru) ve “İş 
performansı Ölçeği” (12 soru) olmak üzere üç bölüm ve toplam 39 sorudan oluşmaktadır.  
İşkolikliğin ölçümü için Schaufeli, Taris ve Bakker (2006) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlaması, 
geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Doğan ve Tel (2011) tarafından yapılan DUWAS (The Dutch work 
addiction scale) işkoliklik ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert şeklinde derecelendirilmiş (1=Hiç 
Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum) 14 sorudan oluşan bir ölçektir.  
İş stresinin ölçümü için House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlaması Efeoğlu (2006) 
tarafından yapılmış olan “İş Stresi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert şeklinde derecelendirilmiş 
(1=Hiç Katılmıyorum, 5=Tamamen Katılıyorum) 7 sorudan oluşan bir ölçektir.  
Katılımcıların iş performanslarının düzeylerini ölçmek için ise, katılımcıların kendilerinin performanslarını 
değerlendirmesine dayanan Choo (1986) tarafından geliştirilen 12 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır. 
Kullanılan bu ölçekte 5’li Likert tipi dereceleme kullanılmıştır. Bu dereceleme “yetersiz (1), geliştirilmesi 
gerekli (2), yeterli (3), iyi (4) ve mükemmel (5) olarak değerlendirilmiştir.  
Yapılan normal dağılım analizi sonucunda, iş stresi, işkoliklik ve iş performansı ölçeklerinde verilerin 
normal dağılmadığı (p<0,005) saptanmıştır. Normal dağılımın diğer varsayımlarından biri olan ortalama-
medyanın birbirine yakınlığı ile basıklık (kurtosis) ve çarpıklığın (skewnes) -2, +2 arasında olması 
gerekliliği (George ve Mallery, 2010) açısından incelendiğinde; değişkene göre bu değerlerin normal 
dağılıma uyduğu görülmüştür. Bu nedenle çalışmada parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir.   
Araştırma ölçeklerinin cronbach alfa değerleri; iş stresi ölçeği için 0,880; işkoliklik ölçeği için 0,914 ve 
çalışan performansı ölçeği için 0,912 olarak belirlenmiştir. Alpar’a göre (2000), anketin güvenilirliğinin test 
edilmesinde kullanılan Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 60-79 arasında olduğunda oldukça güvenilir, 
80-100 arasında olduğunda ise ölçek yüksek güvenilirlikte kabul edilmektedir. Bu durum araştırmada 
kullanılan ölçeklerin güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir. 
Veri Analizi ve Verilerin Değerlendirilmesi 
Araştırma verileri SPSS programında analiz edilerek değerlendirilmiştir. Bu kapsamda frekans ve yüzde 
analizleri, iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi (t testi), ANOVA testi,  korelasyon analizi testleri 
uygulanmıştır.  
 
BULGULAR  
Araştırmadan elde edilen sosyo-demografik verilere ve ölçek maddelerine verilen cevaplara ilişkin bulgular 
aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 1: Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 
Meslek n % Cinsiyet n % 

Hekim 38 17,8 Kadın 138 64,5 
Sağlık tekniker/ teknisyeni 64 29,9 Erkek 76 35,5 
Hemşire/ Ebe 112 52,3    
   Yaş   
Medeni Durum   18-25 16 7,5 
Evli 180 84,1 26-35 76 35,5 
Bekar 34 15,9 36-45 90 42,1 
   46 ve üzeri 32 15,0 
Aylık Gelir Durumu   Eğitim   
2.000-3.500 TL 34 15,9 Lise 12 5,6 
3.501-5.000 TL 130 60,7 Lisans/ Önlisans 156 72,9 
5.000 TL ve üzeri 50 23,4 Lisansüstü 46 21,5 
Toplam 214 100 Toplam 214 100 

 
Araştırmaya katılanların sosyo- demografik özellikleri değerlendirildiğinde; katılımcıların %64,5’inin kadın, 
%84,1’inin evli, %52,3’ünün hemşire ve ebelerden oluştuğu; katılımcıların %65,8’inin lisans veya önlisans 
mezunu, %60,7’sinin aylık 3501-5000 TL gelirinin olduğu; %77,5’inin de 26-45 yaş aralığında olduğu 
saptanmıştır. 
Tablo 2: İşkoliklik Ölçeği ve Maddelerinin Puanlamalarına göre Dağılımı 

 Ölçek Maddeleri N Min. Max. Ort. Std. 
Sapma 

Yaptığım bir işten hoşlanmasam bile sıkı çalışmak 
benim için önemlidir. 214 1 5 3,7383 1,10769 

Çalışmaya, arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmekten, 
hobilerimden veya boş zaman etkinliklerimden daha 
fazla vakit harcarım. 

214 1 5 3,6168 1,06718 

Bir şeyi yapmak istesem de istemesem de, o konuda 
çok sıkı çalışmam gerektiğine dair içten gelen bir 
zorlama hissediyorum. 

214 1 5 3,5514 1,16469 

 İş yerindeki arkadaşlarım çalışmayı bıraktığında bile 
ben kendimi çalışmaya devam ederken bulurum. 214 1 5 3,5234 1,03775 

Yaptığım iş keyifli olmasa da çok çalışmaya kendimi 
mecbur hissederim. 214 1 5 3,4766 1,13291 

Genellikle içimde beni çok çalışmaya iten bir şeyler 
olduğunu hissediyorum. 214 1 5 3,4579 1,04617 

Kendimi, telefonla konuşurken hem not alıp hem 
yemek yemek gibi iki veya üç işi aynı anda yaparken 
buluyorum. 

214 1 5 3,3925 1,20060 

Üstesinden gelebileceğimden çok daha fazlasını 
üstlenirim. 214 1 5 3,3832 1,18397 

Çalışırken işleri belli sürede bitireceğime dair 
koyduğum zaman sınırlamaları yüzünden kendimi 
zora sokarım. 

214 1 5 3,3832 1,24580 

Telaş içinde ve zamana karşı yarışan biri olarak 
görünürüm. 214 1 5 3,3551 1,23526 

Bir süreliğine işten uzaklaşmak istesem bile kendimi 
sıklıkla o iş hakkında düşünürken bulurum. 214 1 5 3,3178 1,20716 

Bir iş üzerinde çalışmadığım zaman kendimi suçlu 
hissederim 214 1 5 3,2710 1,33968 

İşten izin aldığımda kendimi suçlu hissederim. 214 1 5 2,6822 1,29715 
Çalışmadığım zaman rahatlamakta güçlük 
çekiyorum. 214 1 5 2,5794 1,27848 

Toplam İşkoliklik 214 1 5 3,3378 ,81500 
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İşkoliklik Ölçeğine verilen cevapların puan ortalamaları (1-5) incelendiğinde; toplam işkoliklik düzeyi 
(3,3378 ± 0,81500) olduğu; en çok puanlanan işkoliklik maddelerinin “Yaptığım bir işten hoşlanmasam bile 
sıkı çalışmak benim için önemlidir” ve “Çalışmaya, arkadaşlarımla birlikte vakit geçirmekten, hobilerimden 
veya boş zaman etkinliklerimden daha fazla vakit harcarım” olduğu; en az puanlanan işkoliklik 
maddelerinin “İşten izin aldığımda kendimi suçlu hissederim” ve “Çalışmadığım zaman rahatlamakta güçlük 
çekiyorum” olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 3: İş Stres Ölçeği ve Maddelerinin Puanlamalarına göre Dağılımı 

  Ölçek Maddeleri N Min. Max. Ort. Std. 
Sapma 

İşim sağlığımı doğrudan etkilemeye yatkındır 214 1 5 3,8505 1,21650 
İşimle ilgili sorunlar uyku sorunu yaşamama neden 
oluyor. 214 1 5 3,5794 1,30753 

Farklı bir işte çalışıyor olsam sağlığım muhtemelen 
daha iyi olur. 214 1 5 3,4860 1,40665 

Oldukça büyük bir gerilim altında çalışıyorum. 214 1 5 3,3645 1,25890 
Evde olduğum zamanlar başka işler yapıyor olsam da 
sıklıkla işimle ilgili konuları düşünüyorum. 214 1 5 3,0841 1,30813 

İşimden dolayı kendimi asabi hissediyorum. 214 1 5 3,0748 1,19231 
Şirketimde düzenlenen toplantılar öncesi kendimi 
gergin hissediyorum. 214 1 5 2,5234 1,23597 

Toplam Stres 214 1 5 3,2804 ,97412 
      

 
İş Stresi Ölçeğine verilen cevapların puan ortalamaları (1-5) incelendiğinde; toplam iş stresi düzeyi (3,2804 
± 0,97412) olduğu; en çok puanlanan iş stresi maddelerinin “İşim sağlığımı doğrudan etkilemeye yatkındır”, 
“İşimle ilgili sorunlar uyku sorunu yaşamama neden oluyor” ve “Farklı bir işte çalışıyor olsam sağlığım 
muhtemelen daha iyi olur” olduğu; en az puanlanan iş stresi maddesinin “Şirketimde düzenlenen toplantılar 
öncesi kendimi gergin hissediyorum” olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 4: Çalışan Performansı Ölçeği ve Maddelerinin Puanlamalarına göre Dağılımı 

  Ölçek Maddeleri N Min. Max. Ort. Std. 
Sapma 

Kurumda çalışan diğer kişilerle geçinme 
performansım 214 1 5 4,1121 ,80290 

Kurum dışındaki paydaşlarla ilişki başarım 214 1 5 4,0654 ,84776 
Çalışanlara nezaret etme performansım 214 1 5 4,0374 ,89783 
Mesleki beceri (ustalık) ve uygulama performansım 214 1 5 4,0280 ,73104 
Sorumluluk alma ve eyleme geçme performansım 214 1 5 3,9626 ,82137 
Bana verilen yeni ve farklı görevlere uyum sağlama 
performansım 214 1 5 3,9346 ,81386 

İşleri planlama ve örgütleme(düzenleme) 
performansım 214 1 5 3,9252 ,80726 

Sözlü iletişim performansım 214 1 5 3,9065 ,82829 
Kurumun politika ve prosedürlerine uyma 
performansım 214 1 5 3,8972 ,78644 

Yaptığım işin miktarını sürdürme performansım 214 1 5 3,8692 ,86761 
Yaptığım işin kalitesini sürdürme performansım 214 1 5 3,8598 ,87155 
Yazılı iletişim performansım 214 1 5 3,8411 ,86832 
Toplam Performans 214 1 5 3,9533 ,61880 

 
Çalışan Performansı Ölçeğine verilen cevapların puan ortalamaları (1-5) incelendiğinde; toplam çalışan 
performansı düzeyi (3,9533 ± 0,61880) olduğu; en çok puanlanan çalışan performansı maddelerinin 
“Kurumda çalışan diğer kişilerle geçinme performansım” ve “Kurum dışındaki paydaşlarla ilişki başarım” 
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olduğu; en az puanlanan çalışan performansı maddelerinin “Yaptığım işin kalitesini sürdürme 
performansım” ve “Yazılı iletişim performansım” olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 5: Katılımcıların Cinsiyet Değişkenine göre İş Stresi, İşkoliklik ve Çalışan Performansı 
Düzeyleri 

Ölçekler Cinsiye
t 

N Ort.    SS t P 

İş Stresi Kadın 138 3,3540 ,93991 1,495 0,1
36 Erkek 76 3,1466 1,02618 

İşkoliklik Kadın 138 3,3944 ,87423 1,372 0,1
71 Erkek 76 3,2350 ,68827 

Çalışan Performansı Kadın 138 4,0652 ,62375 3,789 0,0
00* Erkek 76 3,7500 ,55844 

*  p<0.05 
Araştırma ölçeklerine verilen cevaplar doğrultusunda katılımcıların cinsiyet değişkenine göre iş stresi, 
işkoliklik ve çalışan performansı düzeyleri incelendiğinde; cinsiyet değişkenine göre sağlık çalışanlarının iş 
performansı düzeyi arasında istatistiksel anlamlılık saptanmakla  (p<0,05) birlikte; iş stresi ve işkoliklik 
düzeylerinde (p>0,05) anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Kadınların erkeklerden daha fazla düzeyde 
performans sergiledikleri görülmektedir.  
 
Tablo 6: Katılımcıların Medeni Durum Değişkenine göre İş Stresi, İşkoliklik ve Çalışan Performansı 
Düzeyleri 

Ölçekler Medeni 
Durum 

N Ort.    SS t P 

İş Stresi Evli 180 3,2794 ,93767 -0,30 0,9
72 Bekâr 34 3,2857 1,16430 

İşkoliklik Evli 180 3,3500 ,82225 0,504 0,6
15 Bekâr 34 3,2731 ,78413 

Çalışan Performansı Evli 180 4,0074 ,58185 2,568 0,0
14* Bekâr 34 3,6667 ,73110 

*  p<0.05 
Araştırma ölçeklerine verilen cevaplar doğrultusunda katılımcıların medeni durum değişkenine göre iş stresi, 
işkoliklik ve çalışan performansı düzeyleri incelendiğinde; medeni durum değişkenine göre sağlık 
çalışanlarının çalışan performansı düzeyi arasında istatistiksel anlamlılık saptanmakla  (p<0,05) birlikte; iş 
stresi ve işkoliklik düzeylerinde (p>0,05) anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Evlilerin bekarlardan daha 
fazla düzeyde iş performansı sergiledikleri görülmektedir.  
Tablo 7: Katılımcıların Meslek Değişkenine göre İş Stresi, İşkoliklik ve Çalışan PerformansıDüzeyleri 

Ölçekler N Ort. Std. 
Sapma 

F değeri P 

İş Stresi 
 

Hekim 38 3,2331 1,0609
8 

15,395 0,001* 

Sağlık tekniker/teknisyeni 64 2,7857 1,0762
9 

Hemşire/ Ebe 112 3,5791 ,74585 
Toplam 214 3,2804 ,97412 

İşkoliklik Hekim 38 3,3383 ,59592 10,130 0,001* 
Sağlık tekniker/ teknisyeni 64 2,9866 ,74632 
Hemşire/ Ebe 112 3,5383 ,85348 
Toplam 214 3,3378 ,81500 

Çalışan 
Performansı 
 

Hekim 38 3,6974 ,35642 14,095       0,001* 
Sağlık tekniker/teknisyeni 64 3,7526 ,61953 
Hemşire/ Ebe 112 4,1548 ,62289 
Toplam 214 3,9533 ,61880 

  *  p<0.01 

280



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

Katılımcıların meslek değişkenine göre iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı düzeyleri incelendiğinde; 
iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı düzeyinde meslek değişkenine göre istatistiksel anlamlılık 
saptanmıştır (p<0,01).  

• Hemşirelerin sağlık tekniker/teknisyenlere göre iş stresi düzeylerinin daha yüksek olduğu (p<0,01);  
• Hekimlerin sağlık tekniker/teknisyenlere göre iş stresi düzeylerinin daha yüksek olduğu (p<0,05);  
• Hemşirelerin sağlık tekniker/teknisyenlere göre işkoliklik düzeylerinin daha yüksek olduğu (p<0,01);  
• Hemşirelerin hekim ve sağlık tekniker/teknisyenlere göre iş performansı düzeylerinin daha yüksek 

olduğu (p<0,01) saptanmıştır.  
 

Tablo 8: Katılımcıların İş Stresi, İşkoliklik ve Çalışan Performansı Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Ölçekler İş Stresi  İşkoliklik  
Çalışan 
Performansı 

İş Stresi Pearson Correlation  ,414** ,219** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 

İşkoliklik  
Pearson Correlation ,414**  ,468** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

 
Çalışan Performansı 

Pearson Correlation ,219** ,468**  
Sig. (2-tailed) ,001 ,000  
N 214 214 214 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Korelasyon katsayısını yorumlamada genel olarak; 0,00-0,30 arası düşük düzeyde, 0,30-0,70 arası orta 
düzeyde 0,70-1,00 arası yüksek düzeyde bir ilişkinin var olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2002). 
Araştırma ölçeklerine verilen cevaplar incelendiğinde; sağlık çalışanların iş stresi ve işkoliklik düzeyi 
arasında aynı yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,414); iş stresi ile çalışan performansı arasında aynı yönlü düşük 
düzey bir ilişki (r=0,219) ve işkoliklik ile çalışan performansı arasında aynı yönlü orta düzey bir ilişki 
(r=0,468) saptanmıştır (p<0,01). Bu durumda H1,H2 ,H3 hipotezleri kabul edilmiştir.  
 
SONUÇ  
Sağlık çalışanlarının iş stresi, işkoliklik ve çalışan performansı arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılan 
bu çalışmada, bir kamu hastanesinde görev yapan hekim, hemşire/ebe, sağlık teknikeri/teknisyeninden 
oluşan toplam 214 sağlık çalışanına anket çalışması uygulanmıştır.  
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların işkoliklik düzeyi (3,3378 ± 0,81500) olduğu, iş stresi düzeyi 
(3,2804 ± 0,97412) olduğu ve çalışan performansı düzeyi (3,9533 ± 0,61880) olduğu saptanmıştır. 
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının sağlık çalışanların iş stresi ve işkoliklik düzeyi arasında aynı yönlü 
orta düzey bir ilişki (r=0,414); iş stresi ile çalışan performansı arasında aynı yönlü düşük düzey bir ilişki 
(r=0,219) ve işkoliklik ile çalışan performansı arasında aynı yönlü orta düzey bir ilişki (r=0,468) 
saptanmıştır (p<0,01). Oğlak ve Durmaz (2018) tarafından yapılan çalışmada, sağlık çalışanlarının işkoliklik 
ve stres düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır (p<0,05). Bulgurcu Gürel ve 
Altunoğlu, (2016) tarafından avukatlar üzerinde yapılan çalışmada işkoliklik ve iş stresi arasında pozitif bir 
ilişki saptanmıştır. Jenaabadi vd. (2017) tarafından sağlık sektöründe yapılan çalışmada, hemşirelerin 
işkoliklikleri ile stres ve tükenmişlikleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu saptanmıştır. 
Sosyo-demografik değişkenlere göre; hemşire ve hekimlerin sağlık tekniker/teknisyenlere göre daha fazla iş 
stresine sahip oldukları, hemşirelerin sağlık tekniker/teknisyenlere göre daha fazla işkoliklik ve iş 
performansı düzeyine sahip oldukları saptanmıştır. Kadın sağlık çalışanların erkeklere göre, evlilerin 
bekarlara göre daha düzeyde performans sergiledikleri görülmektedir. Oğlak, S. & Durmaz tarafından 
yapılan çalışmada, çalışmamızla benzer olarak işkoliklik açısından kadın ve erkek sağlık çalışanları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Yine aynı çalışmada, araştırmamızdan farklı olarak kadın ile 
erkek sağlık çalışanları arasında, stres düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür 
(p<0,05). 
Sağlık sektörü emek yoğun bir çalışma alanı olup, hayati bir hizmet ekip çalışması içerisinde yoğun ve 
stresli bir çalışma ortamında sunulmaktadır. Bu çalışmada sağlık hizmetlerinin sunumunda görev yapanların 
iş performansının işkoliklikten orta düzey, iş stresi ile düşük düzey ilişkili olduğu ayrıca işkoliklik ile iş 
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stresinin orta düzey ilişki olduğu bulunmuştur. İş yerinde makul düzeyde stresin ve işini isteyerek iş dışında 
sürdürmenin iş performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte işyeri stresinin ve 
işkolikliğin aşırı düzeylere çıkması hem çalışan performansını hem çalışan sağlığını olumsuz etkileyeceği de 
aşikardır. Sağlık sektöründe yapılacak daha kapsamlı çalışmalar bu durumun ortaya konulmasında önemli 
olacaktır.  
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SVO TANISI OLAN HASTANIN GORDON’ UN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ 
MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU 

NURSING CARE OF A PATIENT DIAGNOSED WITH SVO ACCORDING TO GORDON'S 
MODEL OF FUNCTIONAL HEALTH PATTERNS: CASE REPORT 

 
Ayşe EMİNOĞLU 

ORCID: 0000-0002-6738-5529 
 
ÖZET 
Serebrovasküler olay beyin damarlarında tıkanıklık sebebi ya da beyinde kanama sonucu gerçekleşen 
mortalite ve morbidite oranı yüksek önemli bir sağlık sorunudur. Yaşlanmayla birlikte görülme sıklığı 
artmakta bunun yanı sıra genç hastalarda da karşımıza çıkmaktadır. SVO’nun risk faktörleri; hipertansiyon, 
kanda pıhtılaşma bozukluğu, ritim bozukluğu ve kalp hastalıkları gibi çok çeşitli olmakla birlikte bazen bu 
durumdan tüm vücut bazen de vücudun bir kısmı önemli ölçüde etkilenmektedir. SVO gibi bakıma ciddi 
anlamda ihtiyacı olan bireylerin gereksinimlerini ele alarak bireylere daha kapsamlı bakım verilmesi ve 
bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlamak için Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ile 11 
fonksiyonel alanda ele aldık. Olgu sunumunda Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Modeli’ne göre SVO’lu 
hastanın hemşirelik bakımı yer almaktadır. Veriler, hasta ile birebir iletişimle toplanmış olup modele göre 
uygun bakım girişimleri planlandı, uygulandı ve sonuçları değerlendirildi. Bu olgu sunumuna göre SVO 
tanılı hastaya bilgi eksikliği, travma riski, yutmada bozulma, beslenmede dengesizlik: gereksiniminden az,  
aspirasyon riski, oral mukoz membranda bozulma, konstipasyon, fiziksel mobilitede bozulma, aktivite 
intoleransı, öz bakım eksikliği, enfeksiyon riski, uyku örüntüsünde rahatsızlık, sözel iletişimde bozulma, 
etkisiz bireysel baş etme, sosyal izolasyon, benlik kavramında rahatsızlık hemşirelik tanılarına uygun 
girişimler yapılmış, hastanın rahatlaması sağlanmıştır. Hastanın tedavi ve bakımına uyumunu sağlamada 
hasta-hemşire arasındaki iletişim önemli bir faktör olmuştur.  Hasta, hastaneye yatışı, tedavisi, bakımı ve 
taburculuk sürecine kadar geçen süreçte hemşirelik bakımına ihtiyaç duymuş, kapsamlı ve sistematik bir 
yaklaşımla hastanın fiziken, bedenen ve ruhen tam bir iyilik haline ulaşması sağlanmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri, hemşirelik bakımı, Serebrovasküler olay. 
 
ABSTRACT 
Cerebrovascular accident is an important health problem with a high mortality and morbidity rate due to 
occlusion of cerebral vessels or bleeding in the brain. Its incidence increases with aging, and it also 
occurs in younger patients. Risk factors of SVO; Hypertension, blood coagulation disorder, rhythm 
disorder and heart diseases, although sometimes the whole body and sometimes a part of the body are 
significantly affected by this condition. In order to provide more comprehensive care and holistic 
evaluation of individuals by addressing the needs of individuals who are in serious need of care, such as 
SVO, we discussed them in 11 functional areas with Gordon's Functional Health Patterns Model. The 
case report includes the nursing care of the patient with SVO according to Gordon's Functional Health 
Model. The data were collected through one-on-one communication with the patient, and appropriate 
care interventions were planned and applied according to the model, and the results were evaluated. 
According to this case report, the patient diagnosed with SVO was diagnosed with lack of information, 
risk of trauma, impaired swallowing, nutritional imbalance: less than needed, risk of aspiration, 
deterioration of oral mucous membrane, constipation, deterioration in physical mobility, activity 
intolerance, lack of self-care, risk of infection, disturbance in sleep pattern, Interventions were made in 
accordance with the nursing diagnoses of deterioration in verbal communication, ineffective individual 
coping, social isolation, discomfort in self-concept, and the patient was relieved. Communication 
between the patient and the nurse has been an important factor in ensuring the patient's compliance with 
treatment and care. The patient needed nursing care in the process from hospitalization, treatment, care 
and discharge, and with a comprehensive and systematic approach, the patient was ensured to reach a 
state of complete physical, physical and mental well-being. 
Keywords: Functional Health Patterns, nursing care,  Cerebrovascular event. 
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GİRİŞ 
SVO (serebrovasküler olay, inme veya strok) serebral kan akımının tıkanması (tromboz, emboli) veya 
rüptürü sonucunda travmatik olmayan beyin yaralanmasının ani oluşan kalıcı nörolojik defisiti ile 
karakterize vücudun bir tarafında motor kontrol kaybı, duyu bozukluğu, kognitif veya dil bozuklukları, 
denge bozukluğu ve koma ile seyreden klinik bir sendromdur.1,2 Dünyada ve ülkemizde serebrovasküler 
hastalıklar toplum sağlığı için giderek daha fazla önem kazanan hastalık grubuna girmektedir.  Bu nedenle 
SVO, tüm dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. Gelişmiş ülkelerde de kalıcı sakatlıkların en 
önemli belirleyicisi olarak kabul edilmektedir.3 

Sağlıklı bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerçekleştirdikleri aktiviteler olan; yeme, içme, 
boşaltım, iletişim, çevre güvenliğinin sağlanması, kişisel temizliğin sağlanması, hareket etme günlük yaşam 
aktiviteleri olarak tanımlanır. Bu aktiviteleri gerçekleştirmede SVO geçiren bireyler yaşadıkları 
yetersizlikler sebebiyle, başkalarının yardımına ihtiyaç duymaktadır. Olası bu durumlar kişileri yarı bağımlı 
ya da bağımlı duruma getirmekte bağımsızlıktan uzaklaştırmaktadır.4, 5 Hastada nörolojik hasara bağlı olarak 
birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bazen geçici olduğu gibi kalıcı hale de gelebilen bu sorunlar bilinç 
durumunda bozulma, fiziksel harekette yetersizlik, yutmada bozulma, aspirasyon riski, sözel iletişimde 
bozulma, vücudun bir tarafını ihmal etme, idrar ve gaita inkontinansı, duyu algılamasında bozulma şeklinde 
sıralanabilmektedir.6-8 Bu belirtileri taşıyan SVO tanılı hastanın bakımında hemşire birey ve ailenin değişen 
gereksinimlerini bütüncül yaklaşımla karşılamada hastanın hastaneye başvurması ile başlayıp taburcu 
olduktan sonra mevcut durumuna adapte oluncaya kadar geçen sürede önemli bir role sahiptir. 8, 9 Hastalığın 
klinik bakımında amaç; gerek akut dönemde gerekse uzun sürede nörolojik yetersizlikleri en aza indirmek, 
bireyin sınırlılıkları içinde en üst düzeyde bağımsızlık kazanmasını sağlamak, sosyal, fiziksel, psikolojik 
uyumunu artırmaktır.4 

Olgu Sunumu 
H.Ç. 73 yaşında, evli, emekli, kadın hastadır. H.Ç kafasından darbe almış bir şekilde evde yakınları 
tarafından banyoda düştüğü varsayılıp baygın bulunmuş hastaneye getirilmiştir. Acil servise geldiğinde 
bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, sağ kol ve bacakta kuvvet kaybının fark edilmesi üzerine çekilen 
MR’da orta serebral alanda infarktı olduğu saptanmıştır. Nöroloji doktoruna bildirilen bu durum sonrasında 
hastanın Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesine yatışı uygun görülmüştür. Hastanın Nöroloji Yoğun Bakım 
Ünitesi yatışı sırasında hasta yakınlarından alınan anemnezinde yaklaşık bir aydır el ve ayaklarında uyuşma 
hissi olduğu ancak durumu önemsemeyip gün içerinde geçtiğini dile getirdiği bilgisine ulaşılmıştır. Hastanın 
yoğun bakımı yatışıyla birlikte idrar inkontinansı için foley sonda ve yutma güçlüğü için nazogastrik sonda 
takılması uygun görülmüştür. Hastanın yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda hastanın sigara ve alkol 
kullanmadığı herhangi bir alerji öyküsü durumunun olmadığı ve ailesi ile ilgili hastalık öyküsünün 
bilinmediği bilgilerine eklenmiştir. 
H.Ç.’nin özgeçmişi hakkında alınan bilgilerde, 15 yıldır hipertansiyonun (HT)olduğu, 2012 yılında da atrial 
fibrilasyon tanısı aldığı saptanmıştır. Hastanın HT ilaçlarını düzenli olarak almadığı, antikoagülasyon 
ilaçlarını kullanmadığı bildirilmiştir. Hastanın yaşam bulguları ve nörolojik değerlendirmesi Tablo 1'de 
verilmiştir. 
Tablo 1. Olgunun Yaşam Bulguları ve Nörolojik Değerlendirilmesi 

Yoğun Bakıma Kabul-Yatış Süreci İlk 
Yaşam Bulguları 

Hastanın Nörolojik Değerlendirilmesi 

Nabız: 74/dk 
Kan Basıncı: 178/96 mm Hg 
SPO2:%92 
Vücut Sıcaklığı: 36,6° C  
Solunum: 18/dk  
KŞ: 118 mg/dl  
Boy: 158 cm Kilo: 74 kg 

Glasgow Koma Skalası (GKS): 12 
Pupilla: izokorik, gözlerde ışığa refleks var 
(+) 
Ekstremite:  
Sağ kol: ciddi güçsüzlük 
Sağ bacak: ciddi güçsüzlük 
Sol kol: hafif güçsüzlük 
Sol bacak: hafif güçsüzlük 
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Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Olgunun Değerlendirilmesi  
Sağlığın Algılanması/Sağlık Yönetimi  
Hastanın yoğun bakım servisine geldiğinde yapılan ilk görüşmede hastanın yoğum bakım ortamına bağlı 
olarak endişe duyduğu gözlenmiş, hastanı sağ el ve ayak parmaklarını bile güçlükle hareket ettirdiğini 
gözlemlemesi, hastalığıyla ilgili bilinmezlik içinde kalmasına neden olmuş, endişeli olduğunu görülmüştür. 
Hasta yakınlarının da durum karşısında endişeli tavırları görülmüştür.  Hastanın bilinmeyen bir ortama karşı 
yaşadığı endişenin yanında hastanın düşme öyküsü üzerine hastaneye getirilmesi yeni düşme ve yaralanma 
durumlarının önüne geçilmesini gerektirir. 
Hemşirelik Tanısı 1: Travma Riski (NANDA Alan 1: Sağlığın Algılanma ve Yönetimi) Travma riski 
(NANDA Alanı 11: Güvenlik/koruma) 
Amaç: Hastanın travmaya maruz kalmasını engellemek. 
Girişimler: Hastanın hastane ve yatağına oryante olması sağlandı. Yatağın alçak düzeyde ve kenarlıklarının 
kaldırılmış olmasına dikkat edildi. Mobilizasyona başlanmadan önce hastanın kas kuvvetinin arttırılmasına 
yönelik fizik tedavi programının uygulanması konusunda takibi sağlandı. Hastanın yatak içi hareketleri 
gözlendi, yetersiz ve eksik hissettiği durumlarda cesaretlendirildi ve yanında olundu. Hastanın kontrolsüz 
hareketlerinin kendine zarar vermesinin önüne geçildi. 
Değerlendirme: Hastada travma durumu gözlenmedi. 
Beslenme ve Metabolizma  
Hastanın disfajisi olduğu için katı gıdaları yutamamaktadır. Hasta R2 (sulu diyet) ile beslenmektedir. 
Hastanın beslenmesi nazogastrik sonda ile sağlanmış ve hasta ensure mama beslenmiştir. Tabletleri de suda 
eritilip enjektörle verilmektedir. Hastanın yattığında kilosu 74 ve boyu 1.58 olarak kaydedilmiştir. Hastanın 
beden kitle indeksi 29.64 olarak hesaplanmıştır. Hasta oral beslenemediği için dil ve damaklar soluk, 
dudakları, kuru ve çatlak, dişlerin görünümü kötüdür. Yetersiz fiziksel aktivite, mobilizasyonun kısıtlı 
olması ve yutma refleksinin baskılanması nedeniyle hastanın diyet miktarı takip edildi. 
Hemşirelik Tanısı 2: Yutmada Bozulma (NANDA Alanı 2: Beslenme ve Metabolizma) 
Amaç: Seçilen besinleri boğulma belirtisi olmadan yutabilmesini sağlamak. 
Girişimler: Hastanın beslenmeye başlamadan önce uyanıklık durumu değerlendirildi ve tepki verme düzeyi 
gözlendi. Hastanın yutma durumu ve yutma kapasitesi değerlendirildi. Beslenme öncesi, ağız kontrolü, 
öksürme refleksi, kendi tükürüğünü yutabilme durumu değerlendirildi. Hastanın yakınında aspirasyon 
riskine yönelik aspiratör ve araçların çalışır durumda olup olmadığı değerlendirildi ve hazır bulunduruldu. 
Hastanın yatak içi pozisyonu oturur pozisyona getirildi. Aralıklı beslenme sağlandı, verilenleri yuttuğundan 
emin olundu. Yemekten sonrada 10-15 dakika yatak içi oturur pozisyonda kalması sağlandı. Hastanın 
ağzında biriken sekresyonlar yemek sonrası temizlendi. 
Değerlendirme: Hasta rejimine uygun besinleri aspirasyon belirtisi göstermeden yutabildi. 
Hemşirelik Tanısı 3: Beslenmede dengesizlik: Gereksinimden az (NANDA Alanı 2: Beslenme ve 
Metabolizma) 
Amaç: Hastanın yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanması, kilo kaybının olmaması, günlük 
gereksinimine uygun beslenmesini sağlamak.  
Girişimler: Bireyin günlük besin ve sıvı alımı değerlendirildi. Hastanın günlük kalori ve uygun besin 
gereksiniminin saptanması için diyetisyen ile işbirliği yapıldı. Düşük kalorili besinler yerine yüksek kalorili 
uygun besinler tercih edildi. Yemekten önce ve sonra ağız hijyeni sağlandı.  Laboratuvar bulguları takip 
edildi. Ağrılı işlemler yemekten önce olmayacak şekilde planlandı. Hastanın az az ve ara öğünlerle 
desteklenerek beslenmesi sağlandı.  
Değerlendirme: Hasta günlük besin ihtiyacına uygun bir şekilde beslendi. 
Eliminasyon 
İdrar inkontinansı olan hasta mesane boşaltımını foley sonda ile gerçekleştirmektedir. Hasta evinde geçirdiği 
süre içerisinde iki günde bir defekasyona çıkmasına rağmen hastaneye yatışının 7. gününde sadece bir defa 
defekasyona çıkmıştır. Gaitası ise katı ve şekillidir. Order istemine göre Duphalac süs. 2X2 ölçek 
verilmektedir. Mobilizasyonda kısıtlılık olmasına bağlı hastanın defekasyon ihtiyacını karşılama durumu 
sekteye uğramış ve konstipe olduğu, rektal dolgunluk hissi ve yetersiz boşaltım hissi yaşadığını 
gözlenmiştir. Yapılan muayenede hastanın barsak seslerinde azalma saptanmıştır. 
Hemşirelik Tanısı 4: Konstipasyon (NANDA Alanı 3: Eliminasyon ve gaz değişimi) 
Amaç: Hastanın normal aralıklarla ve kıvamda defekasyona çıkmasını sağlamak. 
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Girişimler: Hastanın önceki defekasyon alışkanlıkları ve yaşamı değerlendirildi. Diyetisyenle konuşularak 
diyetinde lifli gıdaların olması sağlandı. Yeterli sıvı alımı ve uygun egzersizler ile mobilizasyon arttırıldı. 
Hastanın 8 saatte bir bağırsak sesleri dinlendi. Laksatifleri tedavi dozuna göre uygulandı. Defekasyon 
duygusunu ertelememesi için hastayla iletişime geçildi. 
Değerlendirme: Hastanın gaita çıkışı laksatif ve lavman aracılığı ile sağlandı. 
Aktivite-Egzersiz  
Hastanın sağ hemiplejisi olduğu için yürüyememekte ve tek başına dengesini sağlayamamaktadır. Kas 
kuvvetinde ciddi güçsüzlük mevcut olup, sadece sol kolunu ve ayağını hareket ettirebilmektedir. Günlük 
yaşam aktivitelerini yerine getiremediği için tek başına karşılayamadığı tüm gereksiniminde destek 
almaktadır. Yaşlılığa bağlı kas atrofisi ve osteoporoz hastayı güçsüz kılmaktadır. 
Hemşirelik Tanısı 5: Fiziksel mobilitede bozulma (NANDA Alanı 4: Aktivite-egzersiz) 
Amaç: Hastanın rahat bir şekilde fiziksel mobilizasyonunu sağlamak ve sürdürmek. Kas iskelet sisteminin 
normal fonksiyonlarının devamını sağlamak. Hastanın ekstremitelerinin gücünde ve dayanıklılığında artış 
sağlamak. 
Girişimler: Hastanın üst ve alt ekstremitelerde güçsüzlüğün derecesinin belirlendi. Hastanın doktor istemine 
uygun mobilizasyonu ve analjezik tedavisi planlandı. Fizik tedavi uzmanı eşliğinde yatak içi egzersiz 
yapması sağlandı. Kaslarda her geçen gün mobilizasyonu arttırılması için aktiviteler takip edildi. Hasta 
fiziksel aktiviteler sırasında cesaretlendirildi. Aktif ve pasif hareketlerin devamlılığının önemi anlatıldı. 
Hastaya gün içinde iki saatte bir uygun pozisyonlar verildi ve pozisyonlar sırasında hastanın uygulamalara 
katılımı arttırıldı. Fowler pozisyonunda iken küçük yastılar ile hasta desteklendi. Tüm bu işlemler ve 
uygulamalar sırasında hastanın güvenliği sağlandı. 
 Değerlendirme: Hastanın yatak içi hareketlerinde artış gözlendi. Hasta hemipleji nedeniyle yürütülemedi.  
Ancak aktif-pasif egzersizlere uyumu gözlendi. 
Hemşirelik Tanısı 6: Aktivite İntoleransı (NANDA Alanı 4: Aktivite-egzersiz) 
Amaç: Hastanın istenen aktivitelere katılması, günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmesini sağlamak. 
Girişimler: Dinlenme halindeyken hastanın kan basıncı, nabız ve solunum takibi yapıldı. Fiziksel aktiviteler 
sonrası yaşam bulguları ile karşılaştırıldı. Hastanın günlük yaşam aktivitelerine verdiği tepkiler gözlendi. 
Hastanın gün içinde zaman zaman sağ kol ve bacağının kas tonüsünü arttırıcı aktivitelerle hasta desteklendi. 
Aktiviteleri arttırmaya yönelik yatak içi pozisyon değişikliklerinde hastanın katılımını arttırıcı cesaretlerle 
olumlu bir atmosfer sağlandı. Yorgunluk ya da kardiyak hipoksi belirtilerinde aktivitelere ara verildi. 
Aktivite sonrası dinlenmesini ve uyumasını sağlayacak destekleyici önlemler alındı. 
Değerlendirme: Hasta aktivite ve günlük işlerini yapması için desteklendi ve cesaretlendi. Aktivite 
öncesinde ve sonrasında kan basıncı ölçümü yapılarak kayıt altına alındı. Bir süre sonra kan basıncının 
normal düzeylere indiği gözlemlendi. 
Hemşirelik Tanısı 7: Öz bakım eksikliği sendromu (NANDA Alanı 4: Aktivite-egzersiz) 
Amaç: Hastanın öz bakımını gerçekleştirmesini sağlamak. 
Girişimler: Hastanın bağımlılık düzeyi belirlendi ve uygun bakım sağlandı. Hava, su, beslenme, boşaltım, 
hijyen, aktivite ve sosyalizasyon gereksinimleri karşılandı. Hastanın yerine getiremediği ihtiyaçları 
belirlendi, onun için yerine getirildi. Hastanın yerine getirebildiği öz bakım ihtiyaçlarını uygulaması 
konusunda hasta teşvik edildi.  
Değerlendirme: Hastanın öz bakım aktivitelerine katılımı sağlandı. 
Hemşirelik Tanısı 8: Enfeksiyon Riski (NANDA Alanı 4: Aktivite-egzersiz) 
Amaç: İnvaziv girişimler, üriner katater, hastane ortamına bağlı enfeksiyon gelişmesini önlemek. 
Girişimler: Hastada intravenöz girişimler, üriner katater uygulaması ve hastane ortamına bağlı gelişen 
enfeksiyonları önlemek için antisepsi, asepsi, ilkelerine uygun bakım, tedavi ve girişimler uygulandı. 
Hastanın çevresinde bulunan etejer, yatak ve tıbbi cihazların düzenli aralıklarla temizliği sağladı. 
Enfeksiyonun klinik belirtileri (ateş, ağrı, idrarda bulanıklık, pürülan akıntı vb.) gözlendi. İşlem öncesi ve 
sonrası el yıkama ve eldiven kullanımına dikkat edildi. Tanı ya da tedavi amaçlı gereksiz invaziv 
uygulamalardan kaçınıldı. 
Değerlendirme: Hastada hastaneye yatıyor olmaya bağlı bir hastane enfeksiyonu gelişmedi. 
Uyku ve Dinlenme 
Genelde gece uyku problemi yaşadığı öğrenilen hastanın, geceleri çok fazla uyumadığı, sık sık uyandığını 
ifade edilmiştir. Hastanın yoğun bakım ortamına bağlı yaşadığı endişe, çeşitli cihaz ve aletlerin sesi, verdiği 
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rahatsızlığa bağlı rahat bir uyku örüntüsüne sahip olamadığı gözlenmiştir. Hastanın gün içerisinde uyuduğu 
ve yorgun olduğu görülmektedir. 
Hemşirelik tanısı 9: Uyku örüntüsünde rahatsızlık (NANDA Alanı 5: Uyku ve Dinlenme) 
Amaç: Hastada düzenli uyku örüntüsünü sağlamak. Hastanın yeterince uyumasını ve dinlenmesini 
sağlamak. Dinlenme ve aktivite arasında optimal dengeyi sağlamak. 
Girişimler: Hastanın uyku düzeni ve alışkanlıklarının belirlendi.  Uyku ve dinlenme için uygun pozisyon 
almasına yardım edildi. Hastanın daha rahat uyuyabilmesi için gürültü ve sesler azaltıldı. Gündüz uykusu 
engellendi, takip ve tedavi saatleri hastanın uyku düzenine göre düzenlendi. Uyku saati öncesi ağrılı 
işlemlerden kaçınıldı.  
Değerlendirme: Hastanın gece 6-8 saat arasında uyuduğu gözlenmiştir. Gün içerisinde ise belli saat 
aralıklarında uyumaya devam ettiği saptanmıştır. 
Bilişsel- Algısal 
Hastanın bilinci açık, kişi, yer ve zamana oryantedir. Ancak yoğun bakıma yatışla birlikte bilinmeyen ortam 
ve hastalık süreci hastada endişe ve korku oluşturduğu gözlenmiştir. Hastalığa, tedavi sürecine ve uygulanan 
bakıma karşı endişelidir. 
Hemşirelik Tanısı 10: Bilgi Eksikliği (NANDA Alanı: Algısal/ Bilişsel ) 
Amaç: Hasta ve ailesinin hastalık sürecini anlamasını sağlamak. Hastanın hastalığı ve tedavi süreci 
hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ifade etmesini sağlamak. Tedavi planı ve durumla ilgili bilgi, beceri 
eksikliğini gidermek. 
Girişimler: Hasta ve ailesine hastalık süreci ve tedavi süreci hakkında bilgi verildi.  Hasta ve ailesine 
yapılan işlemler hakkında bilgi verildi. Hemşirelik girişimleri öncesi uygulamaların gerekçeleri açıklandı ve 
hastanın tedavi sürecine katılımı sağlandı. Hasta ve ailesine hastanın diyeti hakkında bilgi verildi. Hasta 
ailesinin sorularını açıkça iletebilmesi sağlandı ve hastanın soru sorma ve iletişim kurma girişimleri 
cesaretlendirildi.  
Değerlendirme: Hasta ve ailesinin bilgi eksikliği giderildi. Hasta başıyla onaylayarak anlattıklarımızı 
anladığını belirtti. Hastanın ailesi sorular sorarak hastalık sürecine etkin olarak katıldı. Hastanın endişe ve 
korkularının azaldığı gözlemlendi. 
Hemşirelik Tanısı 11: Aspirasyon Riski (NANDA Alanı 6: Bilişsel-Algısal) 
Amaç: Aspirasyon gelişmesini önlemek 
Girişimler: Hastaya sık sık ağız bakımı verildi. Pozisyon değişikliği öncesinde hastaya yatak içi oturur 
pozisyonda taputman yapıldı. Sekresyonların atılımını kolaylaştırmak için hastaya iki saatte bir pozisyon 
verildi. Gerekli durumlarda orofarengial aspirasyon yapıldı.  Beslenme aktivitelerine dikkat edilerek 
beslenme anında ve sonrasında hastanın başını 45 derece yükseltilmesine özen gösterildi. Nazogastrik 
sondanın seviyesi ve yerinde olup olmadığı mide içeriği aspire edilerek kontrol edildi. Gün bitimi 
nazogastrik sonda serbest direne edilerek hastanın besinleri tolere etme durumu değerlendirildi. 
Değerlendirme: Hastada enteral ve oral beslenmeye bağlı aspirasyon gelişmedi. 
Hemşirelik Tanısı 12: Oral mukoz memranlarda bozulma (NANDA Alanı 2: Beslenme ve Metabolizma) 
Amaç: Oral mukoz memranların bütünlüğü ve nemliliğin sağlanması ve bu durumun sürdürülmesini 
sağlamak. 
Girişimler: Hastanın oral hijyenini yerine getiremediği değerlendirildi. Ağız kavitesi lezyonlar, ağrı ve 
kanama yönünden değerlendirildi.  Ağız membranın nemliliğinini ve temizliğini sağlamak için iki saatte bir 
ağız bakımı verildi. Dil ve dudaklar için yumuşatıcı ağız bakım ajanları kullanıldı. Beslenmesi ve sıvı 
alımının yakından izlendi. 
Değerlendirme: Ağız hijyeni sağlanarak oral mukoz membranlarının bütünlüğü ve nemliliği sağlandı. 
Kendini Algılama 
Hasta ani gelişen hemipleji sebebiyle fiziksel aktivitelerini yerine getirememekte bu olumsuz değişim duygu 
ve düşüncelerini etkilemektedir. Hayatındaki rol ve işlevlerini aktif olarak gerçekleştirememe kendini 
yetersiz hissetmesine neden olmuştur. Ayrıca hastanın bir daha eskisi gibi elini kullanamama, yürüyememe 
ve kendini ifade etmek için konuşamama fikri hastada endişe yarattığı gözlenmiştir. Hastanın var olan 
durumundan doyum sağlayamadığı görülmüştür.  
Hemşirelik Tanısı 13: Benlik Kavramında Rahatsızlık Hissi (NANDA Alanı 7: Kendini Algılama) 
Amaç: Bireyin benlik saygısında ve düşünce yapısında yaşanan tüm olumsuzlukları olumlu duygularla 
düzeltmek. Hastanın sağlıklı uyum ve baş etme becerileri göstermesini sağlamak. 
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Girişimler: Hasta sağlık problemi, tedavisi, gelişmeler ve seyri konusunda iletişim kurması için 
cesaretlendirildi. Duygularını, özellikle kendisi hakkında hissettiklerini, kendine bakış açısını ifade etmesi 
için iletişim kanalları açık tutuldu. Hastanın durumundan utanmaması gerektiği ve normal bir süreç olarak 
algılaması gerektiği ifade edildi. İyileşme süreciyle kendini daha iyi hissedeceği belirtildi ve gelecek için 
daha umutla bakması yönünde desteklendi. Hasta ile iletişim sırasında göz teması kurarak, bazen de elini 
tutarak yalnız olmadığı hissi sağlandı. Bakım sırasında mahremiyetine özen gösterildi. Yapabileceği bakım 
eylemlerine katılımı desteklendi. 
Değerlendirme: Hastanın iyileşme süreci ve bakıma katılımı arttı.  
Rol-İlişki 
Hasta söylenenleri anlamakta fakat konuşmada güçlük çekmektedir. Konuşamadığını fark ettiği ve kendini 
ifade edemediği için bazen öfkelenmekte ve ağlamaktadır. Hasta ile iletişim bazen sözsüz olarak (jest ve 
mimik) sağlanmaya çalışılmaktadır. Hastada görülen hemipleji nedeniyle hareket etme güçlüklerine ve utanç 
duymaya bağlı kendini geri çektiği gözlenmiştir. 
Hemşirelik Tanısı 14: Sözel iletişimde bozulma (NANDA Alanı 8: Rol-İlişki) 
Amaç: Hastanın etkin iletişim kurmasını sağlamak. Hastanın kendini ifade etme yeteneğinde iyileşme 
sağlamak. 
Girişimler: Hastanın temel gereksinimlerini iletebileceği yöntemler gözlendi. Hastanın konuşma ve anlama 
yeteneği değerlendirildi. Hasta ile iletişim sürecinde iken göz teması sağlandı. Basit ve kısa cümleler ile 
iletişime geçildi. İletişim sürecinde dokunma ve hareketler ile hasta cesaretlendirildi. İletişim sonrası 
hastadan geri bildirimlerin alınmasına özen gösterildi. İletişim sırasında hastanın anlamadığı düşünülen 
konularda tekrar edilerek durum pekiştirildi. Ailenin de hasta ile iletişimi sırasında nelere dikkat etmesi 
gerektiği konusunda bilgilendirildi.  
Değerlendirme: Hastanın afazisi devam etmektedir. Fakat hastayla sözsüz iletişim bazen de bazı anlamlı 
sözcük aracılığı ile bakımına katılması sağlandı. 
Hemşirelik Tanısı 15: Sosyal izolasyon (NANDA Alanı 8:Rol-İlişki) 
Amaç: Hastanın sosyal izolasyondan çıkması ve kendini ifade edebilmesini sağlamak. 
Girişimler: Hastada sosyal izolasyona neden olan faktörler saptandı. Hastanın duygularını ifade etmesi için 
jest ve mimiklerle iletişimin devamı sağlandı. Hasta yakınlarının hastayı ziyaretiyle yalnızlık duygusuna 
kapılmasının önüne geçildi. Hastanın günlük yaşam aktivitelerine ve bakımına katılımı için cesaretlendirildi. 
Hastalığı, tedavisi ve iyileşme süreci hakkında açık ve anlaşılır bilgiler verildi. Hastalık ve hastane dışında 
sosyal konularda da hastayla iletişim kurularak ilgi ve odak noktası değiştirilmeye çalışıldı. 
Değerlendirme: İzolasyonun kaynağı hakkında çözüm yolları sunuldu, süreç içerisinde ailesinin ve 
yakınlarının desteği alındı. 
Cinsellik-Üreme 
Cinsellik ve üreme konularında veri alınamamıştır. 
Baş Etme-Stres Toleransı 
Hasta genel anlamda endişeli, iletişime açık ancak sağlık sorunu nedeni ile konuşmada yaşadığı güçlük 
anksiyete yaşamasına neden olmuştur. Hastanede kalma ve yakınlarından uzak olmasına yönelik korku ve 
endişelerinin olduğu, bu durumun hastada anksiyete yarattığı belirlendi.  
Hemşirelik Tanısı 16: Etkisiz bireysel baş etme (NANDA Alanı 10: Başetme/stres toleransı)  
Amaç:  Hastanın mevcut durum ve sorunlarla baş edebilmesinin sağlanmak. 
Girişimler: Hastanın mevcut olumlu ve olumsuz baş etme yöntemleri değerlendirildi.  Etkili baş etme 
yöntemlerini kullanabilmesi konusunda desteklendi. Hastanın kendini güvende hissetmesi için gerekli ortam 
sağlandı.  
Değerlendirme: Hastanın olumsuz düşünce ve gereksiz endişelerden uzaklaştığı gözlemlendi.  
Değer ve İnançlar  
Hastanın değerler ve inancalarına yönelik hastalığın Allah’tan geldiğine inandığı ve hastalıktan kurtulmak 
için dua etme yöntemini kullandığı davranış ve anlamlı iletişim sözlerinde gözlendi. Dua ederken hastanın 
kendini iyi hissettiği ve hastalığını kaderci bir tutuma bağladığı ölümün kaçınılmaz olduğunu bildirdi. 
 
SONUÇ  
Bu olgu sunumunda, serebrovasküler olay geçiren bir hasta, Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine 
göre incelenmiştir. Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre hastaya ait verilerin sistematik 
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şekilde toplanmasını ve organize edilmesini sağlayarak hastaya bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik 
bakımının sunulmasını sağlamaktadır. Modelde hastaların gereksinimlerini 11 fonksiyonel alanda ele 
alınarak hastalara daha kapsamlı bakım verilmesini sağlamaktadır.10 Modelin 11 fonksiyonel alanı; sağlığı 
algılaması-sağlığın yönetimi, beslenme-metabolizma, eliminasyon, aktivite-egzersiz, uyku-dinlenme, 
bilişsel-algısal, kendini algılama, rol-ilişki, cinsellik-üreme, başetme-stres toleransı, değer-inanç 
örüntülerinden oluşmaktadır.11 Olgu sunumunda Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline göre 
SVO tanılı bireyin hemşirelik bakımı yer almaktadır. Bu olgu sunumuna göre SVO tanılı hastaya bilgi 
eksikliği, travma riski, yutmada bozulma, beslenmede dengesizlik: gereksiniminden az,  aspirasyon riski, 
oral mukoz membranda bozulma, konstipasyon, fiziksel mobilitede bozulma, aktivite intoleransı, öz bakım 
eksikliği, enfeksiyon riski, uyku örüntüsünde rahatsızlık, sözel iletişimde bozulma, etkisiz bireysel baş etme, 
sosyal izolasyon, benlik kavramında rahatsızlık hemşirelik tanılarına uygun girişimleri yapılmış, hastanın 
rahatlaması sağlanmıştır. Hastanın tedavi ve bakımına uyumunu sağlamada hasta-hemşire arasındaki iletişim 
önemli bir faktör olmuştur.  Hasta, hastaneye yatışı, tedavisi, bakımı ve taburculuk sürecine kadar geçen 
süreçte hemşirelik bakımına ihtiyaç duymuş, kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımla hastanın fiziken, 
bedenen ve ruhen tam bir iyilik haline ulaşması sağlanmıştır. SVO geçiren hastalar genel olarak günlük 
yaşam aktivitelerini karşılayamamaktadır. Bu nedenle, temel gereksinimlerin karşılanması hemşirelik 
bakımının odak noktasını oluşturmaktadır. Hemşirelik bakımının kapsamlı ve bütüncül olarak verilmesi 
bireyin kendi kendine gerçekleştiremediği ve ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimlerini karşılamasını 
sağlamaktadır. Hemşirelik bakımına ihtiyacın derinden hissedildiği ve uzun süreli hastanede kalış, tedavi ve 
takip gerektiren SVO tanılı hastalar modelin kullanılmasıyla ortaya çıkan semptomların azaltılmasında etkili 
olmaktadır. Aynı zamanda iyileşmenin hızlanması, tedavi ve bakıma katılımın arttırılmasını sağlamakla 
birlikte ve hastaya uygulanması kolay, açık ve anlaşılır bir modeldir. Hemşireliğin özü olan bakım anlayışını 
yansıtmakta sadece hekim isteminin yerine getirildiği tedavi planından öte hastanın varlığına yönelik 
uygulamaları içermektedir. Bu bakım modeli ile hastaların bütüncül olarak ele alınmasını sağlayan, 
hemşirelik girişimlerine çerçeve sunmakta ve hastaya ait verilerin sınıflandırılıp uygun girişimlerin 
belirlenmesine dayanak oluşturmaktadır. Modelin kullanımı ile hemşirelik bakımının planlanması, 
uygulaması ve değerlendirmesinde hemşirelere kolaylık sağlamaktadır. Modelin kolay uygulanabilirliği de 
sağlık bakım hizmetlerinin etkinliği artırmaktadır. Hemşirelik bakımının kalitesinde artış hasta 
memnuniyetiyle paralellik göstermektedir. Bu nedenle modelin hemşirelik bakımında uygulanması ve 
kullanımının yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. 
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KONTRAST MADDE İLE INDÜKLENMİŞ RENAL TOKSİSİTEDE GANODERMA LUCİDUM 
EXTRACT'IN KORUYUCU ETKİSİ 

PROTECTIVE EFFECT OF GANODERMA LUCIDUM EXTRACT IN CONTRAST MEDIUM 
INDUCED RENAL TOXICITY 

 

Erdem TOKTAY 
ORCID: 0000-0002-0715-2707 

 
ÖZET 
Amaç: Bu çalışmada, susuzluk ve diüretik ilaç (Furosemide) uygulaması ile akut böbrek hasarı gelişen 
sıçanlarda Kontrast Madde ile geliştirilen böbrek toksisitesinde Ganoderma lucidum ekstraktının (GANO) 
koruyucu etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Yöntemler: Deneye başlamadan önce sıçanlar rastgele aşağıdaki şekilde gruplandırıldı; SHAM, GANO200, 
RK (Radyokontrast), RK+ISO, RK+GANO100 ve RK+GANO100. Kontrast madde uygulanmasından önce, 
sıçanlar, akut böbrek hasarı geliştirmek için susuzluk ve Furosemid uygulandı. Belirlenen gruplara kontrast 
madde uygulamasından 1 saat önce Ganoderma lucidium ekstresi verildi. Daha sonra sıçanların kuyruk 
damarından yavaş yavaş Radyokontrast madde (15 ml/kg) verildi. 24 saat sonra deney sonlandırıldı. Deney 
sonunda alınan böbrek dokuları histopatolojik olarak incelendi. 
Bulgular: Sham grubunda glomerulus, proksimal ve distal tübüllerde patolojik bulgu izlenmedi. GANO200 
grubu sham grubuna benzer histolojik görünümdeydi. Kontrast madde uygulanan (RK) grupta renal 
korpüsküler yapılarda büzülme görülürken proksimal ve distal tübüllerde epitelyal vakuolizasyon görüldü. 
Ayrıca glomerüler ve distal tübüllerin çevresinde inflamatuar hücreler gözlendi. RK+ISO grubunda distal ve 
proksimal tübüllerde yoğun vakuolizasyon görülürken, glomerüllerde glomerüler genişleme görüldü. 
RK+GANO100 grubunda proksimal ve distal tübüllerde epitel vakuolizasyonu RK grubuna göre azalmıştı. 
RK+GANO200'de RK grubuna göre proksimal ve distal tübüllerde epitelyal vakuolizasyonun azaldığı ve bu 
grubun Sham grubuna benzer olduğu görüldü. 
Sonuç: Kontrast madde ile birlikte Ganoderma lucidium ekstresi uygulaması, özellikle akut böbrek hasarı 
durumlarında böbrek tüplülerinde koruyucu rol oynayabilir. 
Anahtar Kelimeler: Kontrast madde, Renal Toksisite, Ganoderma Lucidum Extract 
 
ABSTRACT 
Aim: In this study, it was aimed to investigate the protective effect of Ganoderma lucidum extract (GANO) 
in kidney toxicity developed with Contrast Agent in rats who developed acute kidney injury with thirst and 
diuretic drug (Furosemide) administration. 
Methods: Before starting the experiment, the rats were randomly grouped as follows; Sham, GANO200, 
RK (Radiocontrast), RK+ISO, RK+GANO100 and RK+GANO100. Before administration of contrast 
medium, rats were applied thirst and Furosemide to develop acute kidney injury. Ganoderma lucidium 
extract was given to the determined groups 1 hour before the contrast agent application. Afterwards, CM (15 
ml/kg) was administered slowly from the tail vein of the rats. After 24 hours, the experiment was terminated. 
The kidney tissues taken at the end of the experiment were examined histopathologically. 
Results: In the Sham group, pathological finding was not observed in the glomerulus, proximal and distal 
tubules. The GANO200 group was similar histological appearance to sham group.While shrinkage was 
observed in the renal corpuscular structures in the contrast medium treated (RK) group, epithelial 
vacuolization was also seen in the proximal and distal tubules. In addition, inflammatory cells was observed 
around the glomerular and distal tubules. While dense vacuolization was observed in the distal and proximal 
tubules, glomerular enlargement were seen in the glomeruli in the RK+ISO group. In the RK+GANO100 
group was decreased epithelial vacuolization in the proximal and distal tubules compared to the RK group. 
Epithelial vacuolization was reduced in the proximal and distal tubules compared to RK group in the 
RK+GANO200 and this group was found to be similar to the sham group. 
Conclusion: Ganoderma lucidium extract application together with contrast media can play a protective role 
in kidney tubule, especially in conditions of acute kidney injury. 
Keywords: Contrast medium, Renal Toxicity, Ganoderma lucidum Extract 
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GIRIŞ 
Böbrekte ani gelişen fonksiyon kaybı ve elektrolit dengesinin bozulması sonucunda vücuttan azotlu atık 
ürünlerin atılamaması sonucunda akut böbrek hasarı meydana gelir (1) . böbrek damarlarındaki tıkanıklıklar, 
uzun süreli susuzluk, ilaçlar, enfeksiyonlar ve özellikle de radyokontrast madde intra venöz uygulamaları 
akut böbrek hasarı ile sonuçlanabilir (2). Son yıllarda gelişen görüntüleme yöntemleri ve girişimsel 
radyolojik görüntüleme tekniklerinde kullanılan radyo kontrast kullanımı nefropati görülme sıklığında da bir 
artışa yol açmıştır (3).  
Yapılan bir araştırmada radyo kontrast madde uygulaması ile gelişen böbrek hasarında, serum kreatinin 
seviyelerinde artışın ve glomerüler filtrasyon hızında %25’e varan azalmanın böbrek fonksiyonlarının 
bozulmasında esas rol oynadığı gösterilmiştir (4). Bununla birlikte radyo kontrast madde uygulaması 
nefrotoksisite gelişimine de yol açmaktadır. Özellikte toksik ürünlerin atılamaması durumunda ortaya çıkan 
oksidatif stres, hücresel hasar oluşturarak apoptoza yol açar ve sonuçta glomerüler ve tübüler hasara neden 
olur. Yine böbrekte kan akımının azalması sonucunda hipoksiye, enflamasyona ve sonuçta doğrudan 
hücresel toksisiteye yol açarak doku hasarına neden olur (5, 6). Hücresel düzeyde gelişen bu hasar 
mekanizmalarını sonucunda nekrotik ve apoptotik hücre ölümünü meydana gelir ve nefropati gelişir (7). 
Radyo kontrast madde kaynaklı nefropatide böbrek tübül hasarının engellenmesi gereklidir. Bu amaçla 
genellikle izotonik sodyum klorür uygulaması önerilirken yüksek ozmolariteye ve yüksek hacimli kontrast 
madde ajanların verilmesinden kaçınılması önerilir (8). Tedavide N-asetil sistein, askorbik asit ve sodyum 
bikarbonat kullanılması genellikle ilk tercihtir (9-11). Literatürde farklı farmakolojik ilaçlarında radyo 
kontrast ile gelişen nefropatide etkili olabileceği de gösterilmiştir (12-14). Ayrıca yüksek antioksidan içeren 
gıdalarında tüketiminin de nefropatinin engellenmesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir (8). 
Ganoderma lucidium, halk arasında ölümsüzlük mantarı olarak da bilinen bir şapkalı mantar türüdür. 
Yüzyıllar boyunca özellikle Japonya Kore ve Çin gibi ülkelerinde sıkça alternatif tedavi amaçlı 
kullanılmaktadır. Yenilebilir mantar türlerinden birisi olan bu mantar türünün tüketiminin biyolojik canlılığı 
desteklediği ve uzun ömürlülüğü sağladığına inanılmaktadır (15). Ayrıca Ganoderma lucidum, kanser, mide 
ülseri, alerji, bronşit, hiperglisemi, hipertansiyon, karaciğer toksistesi gibi çeşitli insan hastalıklarını tedavi 
etmek için kullanılmıştır (16). Yapılan araştırmalarda Ganoderma lusidium’un bu etkinliğini içeriğindeki 
değerli polisakkarit, glikoproteinler, triterpenler, fenoller ve lipit bileşikler ile yapmaktadır. Özellikle 
içeriğinde bulunan fenollerin antioksidan kapasiteye sahip olduğu ve lipit peroksidasyonu engellediği 
gösterilmiştir (17). 
Bu bilgiler ışığında, bu çalışmada, deney hayvanlarında oluşturulan akut böbrek hasarı olan sıçanlara radyo 
kontrast madde uygulaması sonucunda ortaya çıkan nefropatide Ganoderma Lucidium ekstresinin 
etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 
MATERYAL VE METOT 
Etik beyanı ve Deney Hayvanları 
Kafkas Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu bu çalışmayı 2021/021 sayılı kararı ile etik açıdan 
onaylamıştır. Çalışmada kullanılan 200-250 gram ağırlığında ve 10-12 haftalık 36 adet Sprague-Dawley 
cinsi erkek sıçanlar, Atatürk Üniversitesi Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden alınmıştır. Deney 
süresince sıçanlara yeterli su ve pelet yem verilmiştir. Hayvanlar uygun oda sıcaklığında ve nem seviyesinde 
barındırılırmıştır. 
Deney grupları, Hayvan Deney Modelli ve Cerrahi İşlemler 
Deney hayvanları rastgele her grupta 6 hayvan olacak şekilde 6 gruba ayrıldı. Gruplar şu şekildedir; SHAM, 
GANO200 (Ganoderma Lucidium Extract 200 mg/kg), Radyo Kontrast (RK 15ml/kg), RK+izotonik 
(RK+İZO 15 ml/kg), RK+GANO100, RK+GANO200. 
SHAM grubuna yalnızca cerrahi periton açma kapama prosedürü uygulandı. RK (Iohexol-Kocsel-Turkey) 
uygulanmadan önce hayvanlar 48 saat susuzluğa (dehidrasyona) bırakıldı. Dehidrasyon süresinin son 1 
saatinde oral gavaj ile GANO (100 ve 200 mg/kg) uygulaması ve son 30 dakikasında furosemid (idrar 
sökücü) uygulaması yapıldı. Dehidrasyonun sonunda RK uygulanan gruplara kuyruk veninden yavaş bir 
şekilde 15 ml/kg dozda iohexol (RK) verildi. RK uygulamasından 24 saat sonra deney sonlandırılmıştır. 
Deneyin sonunda tüm hayvanlara 15 mg/kg ksilazin (Rompun-Bayer-Turkey) ve 100 mg/kg ketamin 
(Ketalar-Phizer-Turkey) kombinasyon dozu ile intraperitoneal olarak anestezi uygulandı. Alt karın 
bölgesinin orta hattından uzunlamasına bir kesi oluşturularak böbreklere ulaşıldı. Daha sonra dişsiz pens 
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yardımıyla böbrek organlarının dikkatle tutularak çıkarıldı. Alınan böbrek dokular histopatolojik inceleme 
için %3.7 formaldehit solüsyonunda saklandı. 
Histolojik Analizler 
Böbrek Dokuları, 48 saat boyunca %3.7'lik formaldehit solüsyonunda hızla bekletilerek doku ve hücre 
fiksasyonu sağlandı. Akabinde, histolojik doku takibi protokolüne geçildi. Bu işlemler sırasıyla şu 
şekildedir. Histolojik doku işlemeye göre tüm dokular artan alkol serilerinden (50, 60, 70, 80, 96, 99-1 saat) 
geçirildi. Ardından 3 seri ksilen solüsyonda (3x15 dakika) tutuldu. Son olarak erimiş yumuşak ve sert sıvı 
parafinde bekletildi. Takip işleminin sonunda dokular tek tek parafin içinde gömüldü ve doku blokları elde 
edildi. Daha sonra histopatolojik inceleme için her bir parafin bloktan 5 mikrometre kalınlığında kesitler 
alındı. Akabinde kesitlerin lam yüzeyine sabitlenmesi ve fazla parafinin uzaklaştırılması için slaytlar 
65oC’de 15 dakika etüvde tutuldu. Kalan parafinin tamamen uzaklaşması için slaytlar 45 dakika ksilen 
solüsyonundan bekletildi.  Sürenin sonunda azalan alkol solüsyonlarında 2 şer dakika tutulan slaytlar son 
olarak akan suda 5 dakika yıkandı. Daha sonra 5 dakika hematoksilen solüsyonundan nükleus boyaması 
yapıldı. Fazla boyanın uzaklaştırılması ve nükleusların mordantlanması için tekrar yıkama işlemi yapıldı. 
Akabinde zıt boyama için eozin solüsyonluda 3 dakika bekletilerek sitoplazma boyaması gerçekleştirildi. 
Son olarak fazla boya yıkama ile giderildikten sonra %100 alkol ve ksilen kapatma serilerinden geçildikten 
sonra entellan yapıştırma medyumu ile lam yüzeyleri lamel ile kapatıldı. Hazırlanan preparatlar bilgisayar 
destekli Olimpus CX41 marka mikroskopta incelendi ve fotoğraflandı. 
 
BULGULAR 
Histopatolojik Bulgular 
SHAM gurupta yapılan incelemede glomerulus, proksimal ve distal tübüllerde patolojik bulgu izlenmedi 
(Resim 1). 
GANO200 grubunda SHAM grubuna benzer histolojik görünümdeydi ve herhangi bir patoloji gözlenmedi 
(Resim 1). 
Kontrast madde uygulanan (RK) grupta özellikle böbrek süzülüm merkezi olan glomerulus yapılarda 
belirgin büzülmeler izlenirken proksimal ve distal tübüllerde epitelyal vakuolizasyon görüldü. Ayrıca 
glomerüler ve distal tübüllerin çevresinde inflamatuar hücreler gözlendi (Resim 1). 
RK+ISO grubunda distal ve proksimal tübüllerde yoğun vakuolizasyon görülürken, glomerüllerde 
genişlemeler görüldü (Resim 1). 
RK+GANO100 grubunda proksimal ve distal tübüllerde epitel vakuolizasyonu RK grubuna göre azalmıştı 
(Resim 1). 
RK+GANO200'de RK grubuna göre proksimal ve distal tübüllerde epitelyal vakuolizasyonun azaldığı ve bu 
grubun SHAM grubuna benzer olduğu görüldü (Resim 1). 
Histopatolojik bulguların daha anlaşılır olması için; Her slayttan 5 farklı alanda tübüler vakuolizasyon ve 
enflamasyon bulguları yarı kantitatif olarak - (yok), + (hafif), ++ (orta) ve +++ (şiddetli) olarak skorlandı 
(Tablo 1). 
Table 1. Grup Tanımlaması ve Histopatolojik Skorlama Tablosu 

 Grup tanımlaması İnflamasyon Tübüler 
Vakuolizasyon 

SHAM Sadece periton açma kapama 
uygulaması yapılan grup 

- - 

RK 15 ml/kg Radyo kontrast uygulanan 
grup 

++ ++ 

RK+İZO Radyo kontrast ve % 0.9 izotonik 
uygulanan grup 

+ ++ 

RK+GANO100 Radyo kontrast ve GANO 100 
mg/kg uygulanan grup. 

- + 

RK+GANO100 Radyo kontrast ve GANO 200 
mg/kg uygulanan grup. 

- -/+ 
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Resim 1. Histopatolojik değerlendirme bulguları (G: Glomerulus, DT: Distal Tübüller, PT: Proksimal 
Tübüller, ÜÇGEN: Tübüler Vakolizasyon, Yıldız: Enflamasyon alanları ) 
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TARTIŞMA 
Toplumda Kontrast madde uygulaması ile ortaya çıkan nefropati oranı %2 civarında olduğu düşünülse de, 
diyabetli, akut koroner sendromlu ve kronik böbrek yetmezliği olanlarda bu oran yaşlı %25'e kadar 
çıkmaktadır (18). Hastanede meydana gelen akut böbrek hasarlarının %10'undan radyo kontrast madde 
uygulamaları sorumludur. (7). Kontrast madde ile ortaya çıkan nefropati bireylerin hastanede kalış sürecini 
ve tedavi maliyetlerini artırabilir.  Öte yandan tedavi süreci geciktiğinde geri dönüşü mümkün olmayan 
böbrek yetmezliğine yol açabilir (19). Bu nedenle Radyo kontrast madde toksistesine karşı anti ajanı 
kullanımı çok önemlidir. Radyo kontrast kaynaklı böbrek hasarı karşı tedavi ajanları, anti-enflamatuvar ve 
antioksidan etkinlik göstererek koruyucu tedavi sağlayabilir. 
İnsanlık tarihi boyunca mantarlar insanlar için doğrudan tüketilen besinlerden birisidir. Ancak bazı mantar 
türleri içerdiği bazı etken maddelerin yüksek miktarlarından dolayı tüketilmesi tehlikelidir (20, 21). Son 
yüzyılda pek çok hastalığın tedavisinde mantarlardan elde edilen etken maddeler kullanılmıştır. Bu durum 
mantarların sadece besin için değil tedavi edici gıda takviyesi olarak tercih edilmesini sağlamıştır. 
Uzakdoğu’da 2000 yıldan beri bilinen ve tüketilen mantarlardan birisi Ganoderma lucidium cinsi mantardır. 
Bu mantarı tüketen kişilerin ömürlerinin uzayacağına ve hastalıklardan korunacaklarına dair inançlar 
mevcuttur. Son yıllarda yapılan araştırmalar bunu doğrular niteliktedir (22). Bu mantarın ekstraksiyonlarının 
daha ayrıntılı analizleri sonucunda içeriğinden saflaştırılan değerli ürünlerin özellikle kanser gibi pek çok 
hastalıkta etkisinin olduğunu ortaya koymuştur (20, 23). Analizlerde içeriğinde bulunan fenolik gruplar 
sayesinde antioksidan içerik bakımından zengin olduğu ortaya konulmuştur (24). Oksidatif stres hasarının 
geliştiği pek doku çalışmada antioksidan bileşikler koruyucu tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan 
Ganoderma lucidium içerdiği yüksek antioksidan ve diğer değerli bileşikleri ile iyi bir koruyucu ajan 
olabilir. Bu araştırmada deneysel olarak akut böbrek hasarı geliştirilen sıçanlara radyo kontrast madde 
uygulaması sonucunda gelişen, oksidatif hücre ve doku hasarında Ganoderma lucidium ekstraktının etkisi 
histopatolojik olarak incelendi.  
Kontrast madde ile indüklenen nefropatide en belirgin bulgu renal tübülerde görülen vakuolizasyondur. 
Vakuolizasyon, radyokontrast maddenin böbrek tübüllerinden geçişi sırasında görülen pinositik veziküllerin 
bir sonucudur. Böbrekler bakımından sağlıklı kişilerde bu vakuolizasyon geri dönüşümlüdür ve herhangi bir 
hasara neden olmaz (25). Ancak akut böbrek hasarı olan kişilerde radyokontrast madde maruziyeti böbrek 
fonksiyonlarında bozulmaya ve kayba neden olabilir. Literatürde, radyokontrast uygulamasının renal kan 
akışını yavaşlatması ile hipoksik hasara ve böbrek tübül hücrelerinde toksik hasara neden olduğu 
görülmüştür (3). Bu araştırmada da özellikle RK uygulanan grupta vakolizasyon bulgusunu belirgin olarak 
görülmektedir. Bununla birlikte RK uygulamasının yanında izotonik sıvı takviyesi yapılmasının 
vakolizasyonu artırdığı söylenebilir. Yine ileri vakolizasyon durumlarında özellikle RK uygulaması böbrek 
tübüllerinde gözlenen enflamatuvar hücreler, enflamasyonunda varlığını ortaya koymaktadır. Tedavi 
gruplarında ise vakolizasyonun doza bağlı olarak azaldığı özellikle GANO200 tedavi grubunda belirgin 
olarak azaldığı görülmesi Ganoderma lucidium ekstratının vakolizasyon geri dönüşümlü bir bağlı olarak 
ortadan kaldırdığını geri dönüşümlü bir şekilde engellediği görülmektedir.   
 
CONCLUSION 
Akut böbrek hasarı gelişen kişlerde radyokontrast uygulaması böbreklerde oksidatif stres nedeniyle tübüler 
hasara neden olmaktadır. Gelişen bu böbrek hasarına karşı yanlızca izotonik sıvı tedavisinin yetersiz kaldığı 
görülmektedir. Ganoderma lucidium ekstresi ise içerdiği antioksidan bileşikleri ile radyokontrast kaynaklı 
oksidatif strese karşı koruyucu bir rol oynadığı ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, RK ile birlikte GANO 
uygulamasının renal tübül hasarına karşı koruyucu ajan olabileceğini göstermektedir. Son yıllarda 
popülaritesi giderek artan Ganoderma lucidium mantarı belki de gelecekte bu tür oksidatif stres kaynaklı 
hücresel hasarların giderilmesinde kullanılan bir tedavi ajan olarak kabul edilecektir.  
 
REFERENCES 
1. Levey AS, James MT. Acute Kidney Injury. Ann Intern Med 2017; 167(9): ITC66-ITC80. 
2. Ronco C, Bellomo R, Kellum JA. Acute kidney injury. Lancet 2019; 394(10212): 1949-1964. 
3. Itoh Y, Yano T, Sendo T, Oishi R. Clinical and experimental evidence for prevention of acute renal 

failure induced by radiographic contrast media. J Pharmacol Sci 2005; 97(4): 473-488. 

297



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

4. Jabara R, Gadesam RR, Pendyala LK, et al. Impact of the definition utilized on the rate of contrast-
induced nephropathy in percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol 2009; 103(12): 1657-1662. 

5. Sendeski MM. Pathophysiology of renal tissue damage by iodinated contrast media. Clin Exp 
Pharmacol Physiol 2011; 38(5): 292-299. 

6. Hizoh I, Haller C. Radiocontrast-induced renal tubular cell apoptosis: hypertonic versus oxidative 
stress. Invest Radiol 2002; 37(8): 428-434. 

7. Heyman SN, Rosen S, Khamaisi M, Idee JM, Rosenberger C. Reactive oxygen species and the 
pathogenesis of radiocontrast-induced nephropathy. Invest Radiol 2010; 45(4): 188-195. 

8. Faggioni M, Mehran R. Preventing Contrast-induced Renal Failure: A Guide. Interv Cardiol 2016; 
11(2): 98-104. 

9. Spargias K, Alexopoulos E, Kyrzopoulos S, et al. Ascorbic acid prevents contrast-mediated 
nephropathy in patients with renal dysfunction undergoing coronary angiography or intervention. 
Circulation 2004; 110(18): 2837-2842. 

10. Pannu N, Wiebe N, Tonelli M, Alberta Kidney Disease N. Prophylaxis strategies for contrast-induced 
nephropathy. JAMA 2006; 295(23): 2765-2779. 

11. Marenzi G, Assanelli E, Marana I, et al. N-acetylcysteine and contrast-induced nephropathy in primary 
angioplasty. N Engl J Med 2006; 354(26): 2773-2782. 

12. Colbay M, Yuksel S, Uslan I, et al. Novel approach for the prevention of contrast nephropathy. Exp 
Toxicol Pathol 2010; 62(1): 81-89. 

13. Onbasili AO, Yeniceriglu Y, Agaoglu P, et al. Trimetazidine in the prevention of contrast-induced 
nephropathy after coronary procedures. Heart 2007; 93(6): 698-702. 

14. Yoshida S, Kamihata H, Nakamura S, et al. Prevention of contrast-induced nephropathy by chronic 
pravastatin treatment in patients with cardiovascular disease and renal insufficiency. J Cardiol 2009; 
54(2): 192-198. 

15. Shiao MS. Natural products of the medicinal fungus Ganoderma lucidum: occurrence, biological 
activities, and pharmacological functions. Chem Rec 2003; 3(3): 172-180. 

16. Sliva D. Ganoderma lucidum (Reishi) in cancer treatment. Integr Cancer Ther 2003; 2(4): 358-364. 
17. Mau JL, Lin HC, Chen CC. Antioxidant properties of several medicinal mushrooms. J Agric Food 

Chem 2002; 50(21): 6072-6077. 
18. Akgullu C, Hekim T, Eryilmaz U, et al. The usefulness of carvedilol and nebivolol in preventing 

contrast nephropathy in rats. Ren Fail 2015; 37(3): 511-517. 
19. Rihal CS, Textor SC, Grill DE, et al. Incidence and prognostic importance of acute renal failure after 

percutaneous coronary intervention. Circulation 2002; 105(19): 2259-2264. 
20. Dupont J, Dequin S, Giraud T, et al. Fungi as a Source of Food. Microbiol Spectr 2017; 5(3). 
21. Kohler JR, Hube B, Puccia R, Casadevall A, Perfect JR. Fungi that Infect Humans. Microbiol Spectr 

2017; 5(3). 
22. Wang J, Cao B, Zhao H, Feng J. Emerging Roles of Ganoderma Lucidum in Anti-Aging. Aging Dis 

2017; 8(6): 691-707. 
23. Sohretoglu D, Huang S. Ganoderma lucidum Polysaccharides as An Anti-cancer Agent. Anticancer 

Agents Med Chem 2018; 18(5): 667-674. 
24. Sanodiya BS, Thakur GS, Baghel RK, Prasad GB, Bisen PS. Ganoderma lucidum: a potent 

pharmacological macrofungus. Curr Pharm Biotechnol 2009; 10(8): 717-742. 
25. Kiss N, Hamar P. Histopathological Evaluation of Contrast-Induced Acute Kidney Injury Rodent 

Models. Biomed Res Int 2016; 2016: 3763250. 
 

298



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 

DIAGNOSIS OF LEPTOSPIROSIS IN A SHEEP FLOCK USING MOLECULAR AND 
PATHOLOGICAL METHODS 

Nevin TUZCU 
ORCID: 0000-0002-1017-718X 

Gökhan AKCAKAVAK 
ORCID: 0000-0001-5949-4752 

Fatih TURKER 
ORCID: 0000-0001-6889-925X 

Mehmet KURUL 
ORCID: 0000-0003-3075-0446

ABSTRACT 
Leptospirosis is an important zoonotic bacterial infection for animal breeding. In this study, a sheep herd 
consisting of 70 sheep, who applied to the veterinarian with the complaint of jaundice in Şarkikaraağaç 
district of Isparta province, was examined in terms of leptospirosis. Autopsy could be performed in one of 
the four cases who had jaundice and died. Tissue samples taken after autopsy were processed with known 
laboratory methods and stained with Hematoxylin-Eosin, immunohistochemistry and levadite methods, were 
examined in terms of Leptospirosis with Real-time RT-PCR. It was observed that the serosa, mucous 
membranes and carcass were stained yellow. It was determined that the liver was soft and enlarged, the 
kidneys were slightly swollen and light brown. While positivity was determined in the kidneys with the 
Levadite staining method, positive staining was detected in the liver and kidney by immunohistochemical 
diagnosis method. Positivity were detected in liver, kidney and lung tissues with Real-time RT-PCR. In this 
case report, it was revealed that Real-time RT-PCR is etiologically compatible in the specific and early 
diagnosis of leptospirosis, and it provides safe and useful results for the clinical diagnosis of the disease, and 
it was revealed that the use of immunohistochemistry and levaditi method together with histopathology in 
the diagnosis may be beneficial. 
Keywords: Immunohistochemistry, Sheep, Leptospirosis, Levaditi, Real-time RT-PCR. 

INTRODUCTION 
Leptospirosis, known as Weil's disease, seven-day fever, swamp fever, Stuttgart disease, rice field fever, 
swamp fever and swineherd fever, is the most common zoonotic bacterial disease. Studies on the prevalence 
of the disease in the world have been found to be between 2% and 46% [1]. Leptospirosis is a natural 
infection of rodents, especially voles [2, 3]. The causative agent settles in the renal tubules of the host 
animal without causing any pathology through a symbiotic relationship and is excreted in the urine. It has 
been determined that the agent is also excreted by the materials of the infected animal, such as placenta or 
amniotic fluid. They survive for weeks in waters, especially at alkaline pH [4]. 
The causative agent of leptospirosis is leptospira species in the family Leptospiraceae. Leptospires are 
Gram-negative bacteria with a thin spiral shape of 0.1-0.3 µm in diameter and 6-20 µm in length. The outer 
wall of the bacterial cell consists of a membrane completely covered with periplasmic flagella, which 
facilitates bacterial motility, allowing rotational and bending-extension movements. They have obligatory 
aerobic properties and reproduce slowly in media [3]. 
The disease causes acute septicemia, hepatitis, mastitis, nephritis and meningitis in animals, as well as 
abortion, stillbirth or premature birth in pregnant women and causes significant losses [5]. At necropsy, 
diffuse petechial and ecchymotic hemorrhages are seen in the serous membranes. Depending on the icterus, 
the organs are painted yellow. Histopathological changes are mostly seen in the liver and kidneys. The liver 
is pale in color, soft and large. There are petechial and ecchymotic hemorrhages in the serosa. It draws 
attention that the gallbladder is full, its contents are dark and coarse granules. It is observed that the kidneys 
are slightly swollen and light brown, with small foci of blackish-brown color interspersed on the upper and 
sectional faces [5, 6]. Interstitial nephritis accompanied by a dense cellular infiltration consisting of 
neutrophils and monocytes in the kidneys, neutrophil leukocytes and hemorrhages in the lungs are the most 
striking findings [7]. 
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Leptospirosis is common in our country. In some provinces in the Eastern Anatolia Region, it was found 
serologically at a rate of 17.8% in cattle and 2.8% in sheep [8]. In a study conducted in Erzurum region, it 
was observed that the disease progressed at a rate of 16% in cattle and 0.04% in sheep [9].  
In this case report, a sheep in a flock of sheep that was examined by a veterinarian with the complaint of 
jaundice and autopsied was examined for leptospirosis. Tissue samples taken after autopsy were processed 
with known laboratory methods, and it was aimed to diagnose the causative agent for Leptospira ssp. with 
Hematoxylin-Eosin, immunohistochemistry, levaditi staining methods and Real-time RT-PCR. 

CASE REPORT 
In this case report, a flock of 70 sheep bred in Şarkikaraağaç district of Isparta province and applied to the 
veterinarian with the complaint of jaundice was examined for leptospirosis. Autopsy could be performed on 
one of the four cases with jaundice and death. Stained with Hematoxylin-Eosin, immunohistochemistry and 
levaditi staining methods. Leptospira ssp. was investigated Real-time RT-PCR. Tissue samples taken from 
liver, kidney and lung for histopathological examination were fixed in 10% formol for one day, and then 
routine tissue follow-up procedures were applied. Sections of 5 micron thickness were taken from paraffin 
blocks and stained with Hematoxylin-Eosin [10]. Preparations were examined under the light microscope 
(Olympus BX51, Tokyo, Japan). 
In order to determine the leptospira antigens in the liver, kidney and lung tissues of the cases, sections of 
lysine slides were taken from the tissues and incubated for 1 hour at 60 °C. The incubated sections were 
passed through the xylol series 3 times for 5 minutes and kept twice for 10 minutes each, and passed through 
the alcohol series. After being kept in 3% hydrogen peroxide for 20 minutes, 20 cc citrate buffer was boiled 
in a 180 cc distilled water mixture in a microwave oven at 80 watts, then kept at 40 watts for 15 minutes. 
The preparations taken outside were taken into another container after twenty minutes and washed with PBS 
for 10 minutes. After removing it from PBS in a place out of sunlight and thoroughly drying the bottom and 
around the preparation, blocking solution Ultra V block (TA-060-UB, Lab Vision, USA) was dripped and 
waited for 10 minutes. After the blocking solution on the preparation was dried and the excess part was 
poured, Rabbit anti Leptospira biflexa (Polyclonal antibody, Bio-Rad, Cat. No; 5633-4956, USA) was 
poured and kept in the dark for 1 hour. Then, it was rinsed with PBS 2 times for 5 minutes, dried, and 
Biotinylated Goat Anti-Polyvalent (TP-060-BN, Lab Vision, USA) was dripped and kept in the dark for 10 
minutes. After washing with PBS for 10 minutes and drying, Streptavidin Peroxidase (TS-060-HR, Lab 
Vision, USA) was dropped and kept in the dark for 10 minutes. It was washed again with PBS for 10 
minutes, and a usage solution was prepared by mixing 1 ml of DAB substrate and 1 drop of DAB 
chromogen, and poured onto the slides in a dark environment out of sunlight. It was washed with water and 
kept in Mayer Hematoxylin for 3-5 minutes until the tissues were washed with water until they turned blue. 
It was passed through alcohol–xylol series and closed with entellan.  
Tissues taken from the liver and kidneys of the case for Levatidi staining were 2 mm. It was trimmed thin 
and washed in tap water for 1-3 hours.  It was kept in 96% alcohol for 24 hours. Tissues were kept in 
distilled water until they settled to the bottom of the container, placed in a freshly prepared silver nitrate 
solution, and kept in the dark at 37 °C by renewing the solution every 3-5 days. It was rinsed with distilled 
water and kept in the reduction solution for 1-3 days in a dark environment at room temperature. It was 
rinsed with distilled water and kept for 30 minutes in each of 80%, 96% and absolute alcohols, and for 1 
hour in two xylol cups, for 45 minutes in two paraffin cups. Tissue sections with a thickness of 5 µm taken 
from paraffin-embedded tissues were passed through xylol and covered with coverslips [10]. As a result of 
microscopic examinations, microscopic photographs (Olympus, DP12) were taken from the necessary cases. 
DNA isolation from tissue samples taken for PCR examinations was performed using a commercial DNA 
isolation Kit (Roche, Cat No.03264785001). For this purpose, 500µl Lysis/Binding Buffer was added to 
200-250 mg tissue pieces separated from tissue samples taken for this purpose, and then homogenized for 20
seconds at 6000 rpm in a MAgNA Lyser tissue homogenizer. 100 µl of Proteinase K was added to the
prepared tissue homogenate and kept at room temperature (+15 ,+25°C) for one night. DNA isolation of
homogenates was performed using MagNA pure LC robotic isolation device and MagNA Pure LC Total
Nucleic acid kit in accordance with the kit procedure. The obtained DNAs were stored at -20°C. In Real-
time RT-PCR analysis, the detection of the agents was performed with a Light Cycler 2.0 Real time PCR
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device, using primer probes (F:5'-CGCTGGCGGCGCGTCTTAAA-3' R:5' AAGGTCCACATCGCCACTT-
3') synthesized by a private company for Leptospira spp. Deionized water was used as negative control. 

RESULTS 
It was noted that there were petechial hemorrhages in the pericardium of the sheep diagnosed as 
leptospirosis, and there was a bloody fluid accumulation in the pericardial sac. It was observed that the 
internal organs, mucous membranes and carcass were yellow in color. It was determined that the liver was 
yellow in color, soft in consistency and enlarged. It was noted that the gallbladder is large, its contents are 
dark in color and contain clots. It was observed that the kidneys were swollen and yellow in color (Figure 1). 
It was determined that the lung was congested and the pleura was yellow in color. The spleen was of normal 
size and consistency. 

Figure 1. Yellow and swollen kidneys, 
Leptospirosis, Sheep. 

In the microscopic examination of the hematoxylin-eosin stained preparations, randomly scattered necrotic 
hepatocytes were observed in the liver around the vena centralis (Figure 3-A). Cell infiltrations were 
determined in necrotic areas and portal areas (Figure 3-B). Extensive degeneration and necrosis were 
observed in the tubular epithelium of the kidneys (Figure 3-E). Mononuclear cell infiltrations were detected 
in the interstitial areas with epithelial cells spilled into the tubule lumens. In the microscopic examination of 
the lung, it was noted that the alveoli were filled with edema fluid and the interalveolar capillaries were 
hyperemic. While positivity was detected in kidneys by Levaditi staining method (Figure 3-F), positive 
staining was detected in liver and kidney by immunohistochemical diagnostic method (Figure 3-D). Liver, 
kidney and lung positivity were determined by Real-time RT-PCR (Figure 2). 

Figure 2. Real-time RT-PCR 
amplification curves of liver, 
kidney and lung tissues and 
negative control. 

Figure 3. A. Necrosis in hepatocytes around the vena centralis (arrows), liver, H.E, x400. B. Inflammatory 
cell infiltration in the portal area (arrows), liver, H.E, x200. C. Intrahepatic cholestasis, liver, H.E, x400. D. 
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Anti-Leptospira rabbit antiserum with granular staining of hepatocytes (arrows), liver, IHC, x200. E. 
Degeneration and necrosis of tubular epithelium, kidney, H.E, x400. F. Leptospira agents in tubular lumens 
(arrows), kidney, Levatidi staining, x1000. 

DISCUSSION  
The macroscopic and microscopic findings seen in our case report are consistent with the pathological 
findings reported for leptospirosis in sheep [6, 11]. Bacteriological culture and isolation of agents are 
considered the gold standard in the diagnosis of leptospirosis. However, the slow growth rate of the bacteria 
and the necessity of cultivating the collected samples fresh instead of the medium are the disadvantages of 
the culture method [7, 12]. In addition, although the culture method has high specificity, its sensitivity is low 
and the negative result may take up to twelve weeks [13]. These known disadvantages of the bacteriological 
culture method limit the use of the culture method in clinical diagnosis and increase the importance of 
molecular and immunohistochemical methods with rapid results in the diagnosis of leptospirosis. 
Polymerase Chain Reaction (PCR) has been increasingly used in the diagnosis of leptospirosis in recent 
years. Studies have shown that the Real-time RT-PCR method offers high sensitivity and specificity, 
enabling the amplification of the minimum amount of microorganism DNA in various samples with a rapid 
procedure [13, 14]. Similar to the studies, in this case report, Leptospira ssp. genomic DNAs were amplified 
in liver, kidney and lung tissue samples. 
Immunohistochemistry techniques allow direct visualization of whole bacteria in clinical specimens in the 
diagnosis of leptospirosis. Immunohistochemical methods do not require a special microscope and offer the 
opportunity to examine the distribution and localization of the antigen in tissue sections. Furthermore, this 
method enables retrospective studies using formalin-fixed and paraffin-embedded tissue samples [13, 15]. 
Similar to the studies, positive staining was detected in liver and kidney samples using Leptospira-specific 
antibodies in this case report. 
In Levadite staining, spiral agents painted black on a yellow background are seen. In order for the agent to 
be stained well, the freshness of the tissue before detection is of great importance. Otherwise, it is stated that 
there are changes in the appearance of the factor [16, 17]. 
The results obtained with this case report revealed that the Real-time RT-PCR method gives fast and safe 
results in the early diagnosis of leptospirosis, and it may be beneficial to use immunohistochemistry and 
levaditi staining methods together with the hematoxylin-eosin staining method. 
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ÖZET  
Malpraktis “bir meslek çalışanının o mesleğin toplumdaki ortalama ve saygın bir üyesinin her şart altında 
uygulaması gereken bilgi ve beceriyi eksik yapması sonucu hizmetten yararlanan kişiye bir zarar vermesi” 
olarak tanımlamaktadır. Bu kavram her meslek grubunu bağlayıcı bir unsur olmasına rağmen ülkemizde 
neredeyse sadece tıbbi malpraktisler için kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Aslında tıbbi malpraktisler 
sağlık sistemi içinde bile hekim hatalarını çağrıştırmakta, çok geniş kapsamlı olan bu tanım, hekim hasta 
ilişkisinden kaynaklanan problemlere kadar indirgenmektedir. Tıbbi malpraktis tüm sağlık çalışanlarını, 
sağlık sistemini ve çalışma koşullarını da kapsayan tüm hataları inceleyen bütün bir yapıyı tanımlayan bir 
kavramdır.  
Çalışmamızda, acile başvuran bir hastanın başka hastanelere 2 kez sevkinden sonra ölümüyle ortaya çıkan 
ve bu duruma bağlı hekim hatası ve ihmali iddialarının tüm bu basamakların işleyişi, zorlukları ve 
yetersizlikleri göz önünde bulundurularak tartışılması amaçlanmıştır. 
Olgumuzda, acilde çalışan bir pratisyen hekim, halsizlik şikayetiyle gelen 82 yaşında kadın hastayı, derin 
anemi ve hipovolemi tanısı koyarak kan transfüzyonu ve dahiliye uzmanı ihtiyacı için sevk etmiştir. Hasta 
ikinci sevki sonrası gönderildiği üçüncü hastanede ölmüş ve ölüm nedeni miyokard enfarktüsü şeklinde 
düzenlenmiştir. Hasta yakınları, ilk tanı koyan hekimi ‘yanlış tanı koyma ve ihmal’ iddiasıyla şikâyet 
etmiştir. Yapılan ilk ön inceleme raporunda hekim kusurlu bulunarak savcılık soruşturma başlatmıştır. 
Savcılık soruşturmasında alınan iki ayrı bilirkişi raporunda ise hekimin kusurunun bulunmadığı tespit 
edilmiştir.  
Sonuç olarak, bu çalışmada ayrıca, hekimin hastanın tanısı ve tedavisi sırasında tıbbi malpraktis iddiası 
olduğundan, savcılık soruşturması ve mahkeme sürecinin başlatılmasına neden olan ilk idari soruşturmada 
istenen ön inceleme raporunun önemine vurgu yapılmak istenmiştir.  
 
ABSTRACT 
Malpractice defines it as “an average and respected member of that profession in the society, harming to the 
person benefiting from the service as a result of lacking the knowledge and skills that should be applied 
under all circumstances”. Although this concept is a binding element for every professional group, it has 
become a concept used almost exclusively for medical malpractice in our country. In fact, medical 
malpractices evoke physician errors even within the health system, and this very comprehensive definition is 
reduced to the problems arising from the doctor-patient relationship. Medical malpractice is a concept that 
defines a whole structure that examines all errors, including all healthcare workers, the healthcare system 
and working conditions. 
In our study, the claims of physician error and negligence arising from the death of a patient who applied to 
the emergency department after being referred to other hospitals twice, and related to this situation; it is 
aimed to discuss the functioning, difficulties and inadequacies of all these steps. 
In our case, a general practitioner working in the emergency department referred an 82 year-old female 
patient with a complaint of fatigue, diagnosed with profound anemia and hypovolemia, for blood transfusion 
and an internal medicine specialist. The patient died in the third hospital he was sent to after the second 
referral, and the cause of death was arranged as myocardial infarction. Relatives of the patients complained 
to the physician who made the first diagnosis with the allegation of "misdiagnosis and neglect". In the first 
preliminary examination report, the doctor was found to be at fault and the prosecutor's office started an 
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investigation. In the two separate expert reports taken in the prosecution investigation, it was determined 
that the physician was not at fault. 
As a result, in this study, it was also aimed to emphasize the importance of the preliminary examination 
report requested in the first administrative investigation, which led to the initiation of the prosecution 
investigation and the court process, since the physician had a claim of medical malpractice during the 
diagnosis and treatment of the patient. 
Keywords: Emergency medicine, Medical malpractice, Myocardial infarction. 
 
GİRİŞ 
Malpraktis “bir meslek çalışanının o mesleğin toplumdaki ortalama ve saygın bir üyesinin her şart altında 
uygulaması gereken bilgi ve beceriyi eksik yapması sonucu hizmetten yararlanan kişiye bir zarar vermesi” 
olarak tanımlanırken yine Dünya Tabipler Birliği de ”hekimin veya sağlık personelinin tanı ve tedavi 
sürecinde standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” 
olarak tanımlamaktadır (1). Literatürde miyokard enfarktüsünün kabul gören tanımı, “uzamış iskemiye bağlı 
myokard hücrelerinin ölümüdür” (2).  
Bu çalışmada, halsizlik şikayetiyle acile gelen hastanın, miyokard enfarktüsü nedeniyle ölümü üzerine, 
hekimlerin acile başvuran hastalarda konsültasyon istemi de dahil olmak üzere, tıbbi malpraktis kavramı ve 
acil hizmetlerdeki sevk işlemlerinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğinin tartışılması amaçlanmıştır. Ayrıca, 
hekimin hastanın tanısı ve tedavisi sırasında tıbbi malpraktis iddiası olduğundan, savcılık soruşturması ve 
mahkeme sürecinin başlatılmasına neden olan ilk idari soruşturmada istenen ön inceleme raporunun 
önemine vurgu yapılmak istenmiştir.  
 
OLGU 
Olgumuz, halsizlik şikayetiyle “A” ilçe devlet hastanesi aciline Perşembe saat 17.00’de başvuran 82 yaşında 
kadın hastadır. Yapılan muayene ve tetkiklerde hemoglobin düşüklüğüne bağlı bulgular sebebiyle en kısa 
sürede dahiliye polikliniğine gelmesi önerilmiştir.  Hasta Cuma saat 15.15’de aynı hastanenin acil servisine, 
devam eden halsizlik ve bulantı şikayetleriyle yeniden başvurmuştur. Yapılan muayene ve tetkiklerde 
hemoglobin düşüklüğüne bağlı kan transfüzyonu ve dahiliye uzmanı ihtiyacı için ambulans ile en yakın “B” 
ilçe devlet hastanesine sevk edilmiştir. Hastayı B ilçe devlet hastanesinde pratisyen hekim değerlendirmiş, 
dahiliye konsültasyonu istemiş ve dahiliye uzmanı bakısı sonrası, hemoglobin ve tansiyon düşüklüğü 
sebebiyle hastaya kronik kalp yetmezliği tanısı konulmuştur. Kardiyoloji uzmanı talebi ile herhangi başka 
işlem yapılmaksızın “C” ilçe devlet hastanesine sevk edilen hasta yolda ölmüş ve “C” hastanesine 
getirilmiştir. Hastanede, acil tıp uzmanının hazırladığı ölüm belgesinde hastanın miyokard enfarktüsü (MI) 
nedeniyle öldüğü kayıt edilmiştir. Hasta yakınları A ve B hastanesinde çalışan hekimler hakkında, yanlış 
tanı, tedavi ile gerekli girişimin yapılmadığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve soruşturma 
başlatılmıştır. 

Tablo 1:  Olayın akış şeması 
Günler  Saat  Hekim Hastane İşlemler Soruşturma 

Perşembe  17.00 Dr.K 
(pratisyen) 

A Hastanesi Dahiliye polk. önerisi Ön 
inceleme 
raporu 
(Kusursuz/ 
izin yok) 

Cuma 15.15 Dr.X 
(pratisyen) 

A Hastanesi Dahiliye kons.istemi ve  
sevk 

Ön 
inceleme 
raporu 
(Kusurlu / 
soruşturma 
İzni verildi) 

Cuma 17.44 Dr.L 
(pratisyen) 

B Hastanesi Dahiliye konsültasyonu 
istemi 

Ön 
inceleme 
raporu 
(Kusursuz/ 
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izin yok) 
Cuma 18.00 Dr.M 

(Dahiliye 
uzmanı)  

B Hastanesi Kardiyoloji konsültasyon 
talebi ile sevk 

Ön 
inceleme 
raporu 
(Kusursuz/ 
izin yok) 

Cuma 21.00 Dr.N  (Acil 
uzmanı) 

C Hastanesi Hasta hastaneye  
ölü olarak kabul edilmiştir 

Kusursuz/ 
izin yok 

 
Hasta yakını şikayetinde, “olay günü il dışında olduğunu, annesinin olaydan 10 gün önce check up’a 
girdiğini, sonuçların genel olarak iyi olduğunu, annesinin ölümünde doktorların ihmali olduğunu, A 
Hastanesinde annesinin kalp krizi geçirmesine rağmen müdahale edilmediğini bildirmiştir. Sevk edilen B 
hastanesinde her iki kardiyoloğunda izinli olduğunu, annesinin durumunu kontrol eden dahiliye hekiminin 
hastaneye gelmeyerek uzaktan telefonla muayene ettiğini, daha sonrasında personelle tartışma yaşaması 
üzerine hastaneye geldiğini, bunun üzerine başka bir hastaneye sevk ettirmek istediğini fakat doktorun “sevk 
zincirini bozamayız” diyerek izin vermediğini, ancak sonrasında sevk edildiği ve C Hastanesi’nde annesinin 
doktor ihmali nedeniyle öldüğünü” anlatmıştır. 
Olgu, Perşembe günü A hastanesi aciline (Dr.K, ilk pratisyen hekim) saat 17.30 sularında halsizlik şikayeti 
ile geldiği, TA:100/70 mmHg, Hgb:7,6 g/dl, Hct: 23.7 olduğu, fizik muayenesinin normal olduğu, dahiliye 
poliklinik kontrolü önerildiği kayıtlıdır. Olgumuz, Cuma günü saat 15.00’da tekrar A hastanesine aynı 
şikayetlerle başvurduğu (Dr.X ikinci pratisyen hekim), TA:100/70 mmHg, Nabız:90/dk, GKS:15, Sat: %93,  
akciğerde raller olduğu, rektal tuşede kanama bulgusu olmadığı, Hg:6,6 g/dl, Wbc:16700, CRP:23, Üre:61, 
Glukoz: 300 mg/dl olduğu, Troponin I (tI0): 37 ng/l (ilk bakı = tI0, ikinci saat bakı = tI2, hastanede 
kullanılan değer aralıkları göre; tI0 >100 ng/l ise veya tI2- tI0 farkı >= 10ng/l ise sonuç anlamlıdır) olarak 
izlenmiş olup hastanın çekilen ekg‘sinde ST değişikliği izlenmemiştir. Hastaya 40 mg pandev, ronkotol 
nebul, buscopan, ulcuran, metpamid, dramamin iv uygulanmıştır. Hastanın kontrol kanında Hgb: 6.2 g/dl, 
Hct:19, tI2: 38.6 ng/l (tI2-tI0 = 38,6-37 = 1,6 <10ng/l), bulunması üzerine hasta kan transfüzyonu ve 
dahiliye uzmanı ihtiyacı ile B hastanesine sevk edilmiştir.  
Olgumuz, B hastanesine yine cuma günü 17.44’de ulaştığı (Dr.L üçüncü pratisyen hekim) ve kan 
transfüzyonu ihtiyacı ile geldiği epikrizinde kayıtlı olup;  yapılan tetkiklerde Hgb:6 g/dl, Troponin-I: 0.132 
ng/ml (normal değer: 0.02-0.06 ng/ml) olduğu, toraks BT’de; her iki akciğer alt lob segmentlerinde asiner 
infiltrasyonlar izlendiği, hastaya kan grubu isteminin sevk öncesi yapıldığı (19.16 tetkik istemi yapılmış, 
20.13’te onaylanmış) ve 0Rh+ olduğu, hastanın dahiliye konsültasyon sonucunun kalp yetmezliği olması 
(konsültan Dr. M dördüncü dâhiye uzman hekim) nedeniyle kardiyoloji konsültasyonu istemiyle, hasta C 
hastanesine sevk edilmiştir.  Hastanın nakil formunda TA:80/50, Nabız: 54/dk, Sat %94, GKS: 15 bulguları 
ile C hastanesine sevk edilmiştir. C hastanesi epikrizinde, GKS: 3 olduğu, nabız alınamadığı, asistolik 
olduğu, entübe edildiği, 3 dk’da bir adrenalin başlanarak 45 dakika CPR yapıldığı, yanıt vermediği, ex duhul 
olarak kabul edildiği belirtilmiştir.. Hastanın laboratuvar bulguları, Hgb:4,5 g/dl, post CPR troponin-I 0.227 
ng/ml (normal değer: 0.02-0.06 ng/ml), CK-MB (kreatin kinaz miyokardiyal bant): 4.16 ng/ml (normal 
değer: 0-3.1 ng/ml) olduğu, ölüm belgesinde ölüm sebebinin akut myokard enfarktüsü olarak belirtildiği, 
ölüm saatinin 21.25 olduğu ve adli vaka olmadığı kayıtlıdır.  
Ön incelemeci olarak görevlendirilen İlçe Sağlık Müdürü pratisyen hekimin Dr. X (A Hastanesi, ikinci 
başvuru) için hazırladığı raporda; “hastanın cuma günü kalp krizi geçirdiği, kalp enzimlerine ait laboratuvar 
sonuçlarının ilk başvurduğu A hastanesinde ve sonra sevk edildiği diğer iki hastanede de normal değerlerin 
üzerinde sürekli artış gösterdiği, hastanın kalp enzimlerinin ilk yüksek çıktığında A Hastanesinden, hemen 
sevkinin sağlanması gerekirken, sevkin hemen sağlanmadığı, hastanın bulgu ve laboratuvar sonuçlarına 
göre Dr.X’in eksik tanı koyduğu, hastanın kardiyoloji uzmanı ihtiyacı varken sadece dahiliye uzmanı için 
sevk ettiği anlaşıldığından A hastanesindeki Dr. X hakkında soruşturma izninin verilmesinin uygun olacağı 
kanaatine varılmıştır” denilmektedir. 
İncelenen belgelerde daha sonra hakkında soruşturma izni verilen Dr. X’in troponin değerlerinin ve EKG 
bulgularının MI lehinde olmadığı ve ön incelemecinin raporunun hatalı olduğu konusunda idari mahkemeye 
yaptığı itiraz gerekçesiz ve kesin olarak reddedilmiştir. Dr. X hakkında soruşturma başlatılmıştır.  
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Dr X’in savcılık tarafından alınan ifadesinde, Dr X. “ön incelemeci olarak görevlendirilen hekimin ilçe 
sağlık müdürlüğünde idari birimde çalıştığını, pratisyen hekim olduğunu ve aktif olarak hekimlik 
yapmadığını, ön incelemeci hekimin hazırladığı raporun hatalı olduğunu, CMK 67/6. bendi gereğince, 
dosyasının bilirkişi olarak adli tıp ve kardiyoloji uzmanlarının içinde bulunduğu bir üniversite hastanesi ya 
da üçüncü basamak bir sağlık kurumu tarafından değerlendirilerek tekrar mütalaa ve ölüm sebebi tayini 
raporu hazırlanmasını” istemiştir. Bu süreçte istifa eden Dr. X’e istifasından 1 ay sonra idari soruşturmaya 
ek olarak aynı olayla ilgili disiplin soruşturmasının açıldığı görülmüştür. Dr. X, “ön incelemeci hakkında 
hatalı rapor tutması sonucu kendisinin haksız yere suçlandığı ve ölen hastanın bizzat hasta yakınları olmasa 
da onları tanıyanlar tarafından olay tarihinden beri psikolojik olarak baskı altına alındığını, başka bir yere 
sürdürüleceği, mahkemelerde süründürüleceği şeklinde baskılara maruz kaldığını ve daha fazla 
dayanamayarak istifa ettiğini ve hakkında haksız yere idari soruşturma ve disiplin soruşturması açıldığını 
bu durumun kendisini çok yıprattığını” beyan etmiştir. 
 
TARTIŞMA 
Miyokard hasarı kTn (kardiyak troponin) veya kreatin kinaz MB fraksiyonu (CK-MB) gibi duyarlı ve özgül 
biyo belirteçlerin kandaki düzeyinin yüksekliği ile tespit edilir. 2 Kardiyak troponin I ve T miyokard 
hücrelerinin kontraktil aygıtının bileşenleridir ve neredeyse yalnızca kalpte bulunur. Bu biyo belirteçlerin 
kanda yükselmesi miyokard hücrelerinde nekroza yol açan hasarı yansıtmasına rağmen, altta yatan 
mekanizmayı göstermez. Patobiyolojiden bağımsız olarak, miyokart iskemisine bağlı miyokart nekrozu 
myokard enfarktüsü (ME) olarak adlandırılır. Nekrozlu miyokard hasarının histolojik kanıtları, iskemik 
nedenli olmayan miyokard hasarı ile ilişkili klinik durumlarda da tespit edilebilir. Küçük miktarda nekrozlu 
miyokard hasarı, kalp yetersizliği (KY), böbrek yetersizliği, miyokardit, aritmiler, pulmoner emboli veya 
başkaca olaysız perkütan ya da cerrahi koroner işlemlerle ilişkili olarak da saptanabilir. Bunlar, ME ya da 
işlem komplikasyonu olarak adlandırılmamalı; daha ziyade miyokard hasarı olarak kabul edilmelidir. Klinik 
koşulların karmaşıklığı durumlarında, kTn değerlerinde artma ve/veya azalma gerektiren akut kTn yükselme 
nedenlerinin, akut olarak değişim göstermeyen kronik yüksekliklerden ayırt edilmesi önem taşır. Yükselmiş 
kTn değerleri ile ilişkili bu gibi klinik durumlardan biri de derin anemidir. Tercih edilen biyobelirteç -
tümünde ve ME’nin tüm özel kategorilerinde- miyokart dokusuna olan yüksek özgüllüğü ve bir o kadar 
yüksek klinik duyarlılığı nedeniyle kTn (I veya T)’dir. Ölçümlerde bir artma ve/veya azalmanın tespiti akut 
ME’nin tanısının temelidir (2,3).  
Olgumuzda laboratuvarda Trop-I ölçümü için kullanılan kitin hasta için saptadığı Trop-I değerleri 
incelendiğinde, bakılan troponin I (TI0) değerinin 37ng/lt olduğu ve ikinci saatte bakılan troponin I(TI2) 
değerinin 38.6 ng/lt olduğu görülmektedir. 
Kitin referans değerleri incelendiğinde; Ml için dahil etme kriterlerine (TI0’da cTnl konsantrasyonu 100 
ng/L’ye eşit veya bu değerden daha yüksek ya da TI2h ve TI0 arasında cTnl konsantrasyonu farkı 10 
ng/L’ye eşit veya bu değerden daha yüksek) dayanmaktadır (4).  
Bizim olgumuzda, ilk bakılan sıfırıncı saat değerin 100’ün altında olduğu (37ng/l) ve ikinci bakılan değer 
(38.6 ng/l) ile arasında 10ng/l den düşük ve sadece 1.6 ng/l fark olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca ilk 
sevk edildiği hastanenin ve son sevk edildiği, ex duhul olarak kabul edildiği hastanenin laboratuvar 
değerlerine bakıldığında; troponin ölçümü ve tanı için verilen referans değerlerin diğer hastanede olan 
referans değerlerden farklı olduğu görülecektir. Her hastanenin laboratuvarının kullandığı kitler ve referans 
değerleri aynı değildir. Buradaki ayrım noktası toplumun üst sınır troponin değerini aşan değerdir. Ön 
inceleme yapan İlçe Sağlık Müdürü pratisyen hekim, incelemesinde “kalp enzimlerine ait laboratuvar 
sonuçlarının hastanın aynı hastanenin aciline yaptığı ikinci başvuruda ve sonra sevk edildiği diğer iki 
hastanede de normal değerlerin üzerinde sürekli artış gösterdiği, hastanın kalp enzimlerinin ilk yüksek 
çıktığında sevkinin sağlanması gerekirken sevki hemen sağlanmadığı” şeklinde ifadeler kullanmıştır. 
Soruşturma izni verirken temel aldığı bu ifadeleri nasıl oluşturduğu ve sadece laboratuvar sonuç değerlerine 
bakmakla bunların anlaşılmasının olası olduğu, parantez içinde belirtilen referans değerlerini görebileceği 
aşikar iken raporunu neden bu şekilde hazırladığı ve bir uzman hekim görüşü neden istemediği tam olarak 
anlaşılamamıştır.  
Dinamik bir patern olsun veya olmasın ya da iskeminin klinik kanıtının yokluğunda, yükselmiş bir kTn 
değeri (>99. persantil ÜRS), miyokardit, aort diseksiyonu, ciddi anemi,  pulmoner emboli veya KY gibi 
miyokart hasarı ile ilişkili diğer tanıların araştırmasını gerektirir (4).  
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Olgumuz acile ilk başvurduğunda Hgb değerinin 7,6 olduğu ve muayenesinde bir bulgu olmadığı, Wbc 
(beyaz küre) değerinin üst sınırda olduğu, anemisinin araştırılması ve enfeksiyon var ise eğer odak 
noktasının belirlenebilmesi için hastanın zaman kaybetmeden dahiliye polikliniğine başvurması için 
yönlendirildiği görülmektedir. İhmal ve malpraktisle suçlanan ve ikinci acil başvurusunda hastayı 
değerlendiren hekimin hastayı; ilk bakılan Hgb değerinin 6,6 olması, ikinci bakılan Hgb değerinin 6,2 
olması, bir önceki acil başvurusunun hikayesi, klinik akut myokard enfarktüsü tanısına götürecek yeterli veri 
olmaması nedeniyle (yetersiz troponin değeri, negatif ekg) dahiliye uzmanı ihtiyacı ile sevk etmesi neden 
yeterli görülmemiştir?  
Ceza Muhakemesi Kanununda (CMK), bilirkişi, “raporunda, sözlü açıklamaları sırasında, çözümü 
uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hâkim tarafından 
yapılması gereken hukukî nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz” (5) denilmektedir.  
Olgumuzda, hastayı sevk eden Dr. X hakkında, ön inceleme raporu hazırlayan ilçe sağlık müdürünün, 
CMK’ye göre uzman görüşü istemek yerine, görevini kötüye kullanmak suçu ile meslektaşı hakkında 
soruşturma açılmasına izin vermesinin idari mobbing yönünden de tartışılması gerekebilir. 
Hekimlik Meslek Etiği Kurallarına göre tıbbi malpraktis, “Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni 
ile bir hastanın zarar görmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (6).  
Ayrıca bir başka tanımda “Tıp biliminin standartlarına ve tecrübelere göre gerekli olan özenin bulunmadığı 
ve bu nedenle de olaya uygun gözükmeyen her türlü hekim müdahelesi” uygulama hatası çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. Bu noktada hekim davranışının tüm aşamaları, yani müdahele öncesini, müdehaleyi ve 
müdahele sonrasını kapsayan aşamalar birlikte değerlendirilmelidir. Bir hekim veya başka bir meslek 
erbabının yapması gereken standartlara uygun davranmak, sıradan bir meslektaşı kadar becerekli olmaktır ve 
her sorunu çözen bir Süpermen olmak değildir(7). 
Sonuç olarak, yukarıdaki tanımlar,  
Dünya ve Türk Tabipleri Birliklerinin tanımlarının yanı sıra evrensel biyotıp sözleşmesi de göz önüne 
alındığında hekimin yeterince özenli davrandığı, gerekli tüm tetkikleri yaptığı, tedaviyi verdiği, bütüncül 
yaklaşarak, hastayı belirli bir süre müşahede altında tuttuğu ve öncesinde diğer meslektaşının tanısı ile 
başlayan süreçte sevkinin doğru olduğu değerlendirilebilir. 
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ŞÜPHELİ COVID-19 OLGULARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNİ 
DESTEKLEYEN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER 

BIOCHEMICAL PARAMETERS SUPPORTING COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IMAGES IN 
SUSPECTED COVID-19 CASES 

 
Merve AKIŞ 

ORCID: 0000-0002-5338-7355 
 
ÖZET 
Bu çalışmada, koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) şüpheli kişilerde çekilen toraks bilgisayarlı tomografi 
(BT) görüntülerinin rutin biyokimyasal parametreler ile ilişkisinin incelenmesi ve bu parametrelerin tanıyı 
öngörmedeki değerinin araştırılması amaçlanmıştır. Ocak 2021-Şubat 2021 tarihleri arasında COVID-19 
şüphesi ile Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran ve toraks 
BT çekilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Toraks BT’sinde unilateral veya bilateral buzlu cam 
görüntüsü olup COVID-19 ile uyumlu bulunan kişiler BT anormal grup olarak, BT’sinde buzlu cam 
görüntüsü olmayan ve COVID-19 ile uyumsuz olan kişiler ise normal grup olarak sınıflandırıldı. Başvuru 
sırasında istenen rutin biyokimyasal parametreler analiz edildi. Eksik verisi olan hastalar çalışmadan 
dışlandı. Çalışmaya 24 anormal ve 7 normal BT görüntüsü olan 18 yaş ve üzeri hasta dahil edildi. Anormal 
grupta ferritin, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve fibrinojen düzeyleri anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla 
p=0.009, p=0.033 ve p=0.033). Glukoz, ürik asit, glomerüler filtrasyon hızı, kreatinin, gama-glutamil 
transferaz, kreatin kinaz ve D-dimer açısından anlamlı fark gözlenmedi. Ferritin, ESR ve fibrinojen arasında 
pozitif yönde anlamlı korelasyonlar saptandı (p<0.05). ROC analizi sonucuna göre, AUC değerleri ferritin 
için 0.827 (p=0.009), ESR ve fibrinojen için 0.768 (p=0.033)’di. COVID-19’un inflamatuvar ve 
koagülasyon biyobelirteçlerinden olan ferritin, ESR ve fibrinojen BT çekilen COVID-19 şüpheli olgularda 
tanıyı destekleyici önemli bilgi sağlayabilir.  
Anahtar kelimeler: COVID-19, bilgisayarlı tomografi, ferritin, eritrosit sedimantasyon hızı, fibrinojen 
 
ABSTRACT 
In this study, it was aimed to examine the relationship between thorax computerized tomography (CT) 
images taken in people with suspected coronavirus disease 2019 (COVID-19) and routine biochemical 
parameters and to investigate the value of these parameters in predicting the diagnosis. Patients who applied 
to the emergency department at Balikesir University Health Application and Research Hospital with the 
suspicion of COVID-19 and underwent thoracic CT between January 2021 and February 2021 in Balıkesir 
University were analyzed retrospectively. Persons with a unilateral or bilateral ground-glass image on thorax 
CT and compatible with COVID-19 were classified as the abnormal group, and those without a ground-glass 
image on CT and incompatible with COVID-19 were classified as the normal group. Routine biochemical 
parameters requested during application were analyzed. Patients with missing data were excluded in the 
study. Patients aged 18 years and above with 24 abnormal and 7 normal CT scans were included in the 
study. Ferritin, erythrocyte sedimentation rate (ESR) and fibrinogen levels were significantly higher in the 
abnormal group (p=0.009, p=0.033 and p=0.033, respectively). No significant difference was observed in 
terms of glucose, uric acid, glomerular filtration rate, creatinine, gamma-glutamyl transferase, creatine 
kinase and D-dimer. There were significant positive correlations between ferritin, ESR and fibrinogen 
(p<0.05). According to the ROC analysis results, AUC values were 0.827 (p=0.009) for ferritin and 0.768 
(p=0.033) for ESR and fibrinogen. Ferritin, ESR and fibrinogen, inflammatory and coagulation biomarkers 
of COVID-19, can provide important information to support the diagnosis in suspected COVID-19 cases 
who have undergone CT. 
Keywords: COVID-19, computerized tomography, ferritin, erythrocyte sedimentation rate, fibrinogen 
 
GİRİŞ 
Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), ciddi akut solunum yolu sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-
2)’nin neden olduğu solunumsal bir hastalıktır. COVID-19’un ağır pnömöni ve çoklu organ yetmezliğine 
neden olması, hastalığın erken tanı ve etkin tedavinin başlaması açısından büyük önem taşır (Gürsoy Doruk 
vd., 2021). SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tanısı altın standart olan gerçek zamanlı ters transkriptaz-
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polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi ile konulmaktadır. Ancak, RT-PCR analizine ait yanlış negatif 
sonuçlar, PCR kitlerinin noksanlığı, pahalı ekipman gerekliliği, uzman teknik eleman ihtiyacı, örnek analiz 
süresinin uzunluğu gibi sınırlılıklar ve dezavantajlar söz konusudur (Huang vd., 2021). Diğer taraftan, yanlış 
negatif sonucu olan ya da semptomu olmayan COVID-19 hastalarının zamanında belirlenmesi hayati önem 
taşımaktadır. Bu sebeple, COVID-19 şüpheli hastalar için acil servise başvuru sırasında toraks bilgisayarlı 
tomografi (BT) çekilmesi tanıya yardımcı olmaktadır (Majidi ve Niksolat, 2020). PCR testi altın standart 
olarak kullanıldığında, toraks BT’nin duyarlılığı %97, özgüllüğü ise %56 saptanmıştır (Caruso vd., 2020). 
Toraks BT’de bilateral periferal tutulumlu buzlu cam görüntüsü ve konsolidasyonu tipiktir (Aysert Yıldız ve 
Dizbay, 2020). Şüpheli hastaların %75’inden fazlasında bilateral pnömöni bulgusu, %74’üne yakınında ise 
buzlu cam opasiteleri gözlenmiştir (Majidi ve Niksolat, 2020). Bu bağlamda, yapılan çalışmaların sonuçları 
COVID-19 tanısı almış ya da COVID-19 şüphesi olan kişilerin tipik bulgularını tanımlamada bilgisayarlı 
tomografinin artan rolünü vurgulamaktadır (Majidi ve Niksolat, 2020). Diğer yandan, PCR testinin mevcut 
kısıtlılıkları rutin laboratuvar testlerinin önemini de giderek arttırmaya başlamıştır. Rutin laboratuvar 
testlerinin sağladığı bilgiler ile, hem hastalığın tanı ve teşhisine daha hızlı ve doğru bir şekilde ulaşılabilir, 
hem de buna bağlı olarak hastalığın morbidite ve mortalitesi azaltılabilir (Mertoğlu vd., 2021). Etkili 
biyobelirteçlerin belirlenmesinin, COVID-19 taramasında, klinik düzenlenmesinde ve ciddi 
komplikasyonlarının önlenmesinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir (Ponti vd., 2020). SARS-CoV-2 
enfeksiyonunun hastalarda sistemik inflamasyona ve çoklu organ yetmezliğine neden olduğu rapor 
edilmiştir. Solunum ve kalp yetmezliği, karaciğer hasarı, böbrek hasarı ve sepsis COVID-19’da 
görülebilecek komplikasyonlardır. Bu nedenle, tek bir biyobelirteç COVID-19’un bu karmaşık alt yapısını 
belirlemede yeterli değildir (Huang vd., 2021). Literatürde COVID-19 tanısının daha doğru, güvenilir ve 
hızlı bir şekilde konulması amacıyla, ek olarak biyokimyasal ve hematolojik parametrelerin değerlendirildiği 
giderek artan sayıda çalışma bulunmaktadır (Mertoğlu vd., 2021; Bilgir vd., 2020; Kurstjens vd., 2020; 
Bairwa vd., 2021). Klinik tablosu ağır olan kişilerde, C-reaktif protein (CRP), eritrosit sedimantasyon hızı 
(ESR), ferritin ve D-dimer düzeylerindeki artışa, lenfosit sayısındaki azalışa sıklıkla rastlanmaktadır. 
Literatürde BT görüntüleri ile laboratuvar parametreleri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar oldukça 
sınırlıdır.  Bu nedenle, bu çalışmada acil servise başvuran COVID-19 şüpheli kişilerde, BT görüntüleri ile 
rutin biyokimyasal parametreler arasındaki ilişkinin ve BT ile tanıya destek olabilecek biyobelirteçlerin 
araştırılması planlanmıştır.  
 
YÖNTEM 
Retrospektif olarak planlanan bu çalışmaya, 01.01.2021-28.02.2021 tarihleri arasında Balıkesir 
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran ve COVID-19 şüphesi ile 
bilgisayarlı tomografi (BT) çekilen hastalar dahil edildi. Toraks BT’sinde unilateral veya bilateral buzlu 
cam görüntüsü olup COVID-19 ile uyumlu bulunan kişiler BT anormal grup olarak, BT’sinde buzlu cam 
görüntüsü olmayan ve COVID-19 ile uyumsuz olan kişiler ise normal grup olarak sınıflandırıldı. Ocak ve 
Şubat ayları içinde COVID şüphesi ile BT çekilen toplam 184 hasta bulundu. BT çekilenler arasında 
COVID şüphesi olmayan 100 kişi, acil servis dışı istemi bulunan 39 kişi ve eksik biyokimyasal 
parametresi olan 14 kişi çalışmadan çıkarıldı. Sonuç olarak bu çalışmaya 24 anormal ve 7 normal BT 
görüntüsü olan 18 yaş ve üzeri kadın ve erkek hasta dahil edildi. Başvuru sırasında istenen rutin 
biyokimyasal parametre olarak; glukoz, ürik asit, glomerüler filtrasyon hızı (GFR), kreatinin, gama-
glutamil transferaz (GGT), kreatin kinaz, D-dimer ferritin, eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve 
fibrinojen analiz edildi. Eksik verisi olan hastalar çalışmadan dışlandı.  
Veriler IBM SPSS (22.0 v.) ile analiz edildi. Kategorik değişkenler sayı ve yüzde ile, sürekli değişkenler 
medyan (IQR) ile verildi. Normallik Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi ve verilerin normal 
dağılıma uymadığı saptandı. Tanımlayıcı veriler için Ki-kare testi kullanıldı. Gruplar arası farklılıklar 
parametrik olmayan Mann-Whitney U testi ile, biyokimyasal testler arasındaki korelasyonlar Spearman 
korelasyonu ile analiz edildi. BT ile konulan şüpheli COVID-19 tanısını destekleyecek biyokimyasal 
parametrelerin tanı değeri ROC eğrisi ile analiz edildi. p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul edildi.  
 
BULGULAR 
Anormal BT görüntüsü olan hastaların 11’i (% 45.8) kadın, 13’ü (% 54.2) erkek iken, normal BT 
görüntüsü olan hastaların 3’ü (% 42.9) kadın, 4’ü (%57.1) erkekti. Anormal BT görüntüsü olan grubun 
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medyan yaşı 74 (min-max: 42-93 yaş) iken, normal BT görüntüsü olan grubun medyan yaşı 68 (min-
max: 51-90 yaş) idi. Gruplar arasında cinsiyet ve yaş açısından anlamlı fark yoktu (sırasıyla p=0.889, 
p=0.741). Anormal grupta ferritin, ESR ve fibrinojen düzeyleri anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla 
p=0.009, p=0.033 ve p=0.033). Diğer parametreler açısından anlamlı fark gözlenmedi (Tablo 1). 
Biyokimyasal parametreler korelasyon açısından değerlendirildiğinde; fibrinojen ile ESR (r=0.853, 
p=0,000), fibrinojen ile ferritin (r=0.723, p=0.000) ve ferritin ile ESR arasında (r=0.675, p=0.000) 
anlamlı pozitif korelasyonlar saptandı.  
COVID şüphesi ile BT çekilen hastalarda, BT bulgularını destekleyebilecek olası biyokimyasal 
parametrelerin tanı değeri ROC analizi ile değerlendirildi. ROC analizi sonucuna göre, AUC değerleri 
ferritin için 0.827 (p=0.009), ESR ve fibrinojen için 0.768 (p=0.033)’di. 
 

Tablo 1: Çalışma gruplarının biyokimyasal parametreler açısından karşılaştırması  
Biyokimyasal 
parametreler 
[medyan (IQR)] 

Anormal BT grup 
(N=24) 
 

Normal BT grup 
(N=7) 
 

p 

Glukoz, mg/dL 142.5 (80.0-374.0) 126.0 (115.0-320.0) 0.508 

Ürik asit, mg/dL 5.0 (3.0-10.9) 6.10 (3.1-7.9) 0.277 

Kreatinin, mg/dL 0.95 (0.68-6.56) 1.08 (0.65-1.23) 0.962 

GFR, mL/dk/1.73m² 61.9 (7.5-104.9) 59.4 (53.3-91.9) 0.777 

GGT, IU/L 32.0 (14.0-158.0) 18.0 (10.0-67.0) 0.321 

Kreatin kinaz, IU/L 135.0 (20.0-879.0) 65.0 (31.0-149.0) 0.065 

D-dimer, mg/L 300.5 (150.0-2839.0) 290.0 (150.0-530.0) 0.670 

Ferritin, ng/mL 158.8 (15.5-1500.0) 25.4 (12.8-569.3) 0.009 

ESR, mm/saat 73.0 (9.0-291.8) 18.0 (1.0-95.0) 0.033 

Fibrinojen, mg/dL 512.5 (223.0-982.0) 311.0 (223.0-631.0) 0.033 

GFR: Glomerüler filtrasyon hızı, GGT: Gama-glutamil transferaz, ESR: Eritrosit sedimantasyon hızı  
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
COVID-19’un erken tanısı hem hastaların prognozunda hem de virüsün yayılımının azaltılmasında 
oldukça esansiyeldir. RT-PCR testi klinik tanının altın standardı olarak kabul edilmektedir. Ancak, 
duyarlılığının düşük olması başta olmak üzere bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır (Orlacchio vd., 2021). 
Testin verdiği yanlış-negatif sonuçlar, kesin tanı konulmayan hasta sayısını arttırarak hastalığın 
kontrolünü zorlaştırmaktadır. Diğer yandan, toraks BT klinik belirtilerin olmadığı durumda COVID-19 
ile enfekte olan hastaları erken aşamada tanımlayan değerli bir tanısal araçtır. Dünya Sağlık Örgütü, 
göğüs radyografisi ve BT’sini SARS’ın yaygın olduğu dönemde başlıca tanısal bileşen olarak kabul 
etmiştir (Xiong vd., 2020). 
Literatürde, RT-PCR testi pozitif ve negatif olan COVID-19 hastalarında çeşitli hematolojik ve 
biyokimyasal parametreler sıklıkla araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar, inflamatuvar biyobelirteçlerden 
ferritin ve ESR’nin, koagülasyon belirteçlerinden de fibrinojenin COVID-19’lu hastalarda yüksek 
olduğunu göstermektedir (Ponti vd., 2020; Xiong vd., 2020; O’Shea vd., 2020). Ancak, BT tanısı ile 
biyokimyasal parametrelerin ilişkisi sınırlı kalmıştır. İtalya’da yapılan bir çalışmada, acil servise 
başvuran COVID-19 şüpheli hastalar RT-PCR testlerine göre pozitif ve negatif olarak sınıflandırılmış ve 
tüm hastalarda BT anormalliği olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada, iki grup arasında laboratuvar 
parametreleri açısından (lenfosif sayısı, CRP, laktat dehidrogenaz, D-dimer, fibrinojen) anlamlı bir fark 
bulunamazken, BT görüntüleri ile bu parametreler arasında bulunan anlamlı korelasyonlar hastalarda 
negatif PCR sonucu olsa bile hastalığın dışlanamayacağını destekler niteliktedir (Orlacchio vd., 2021). 
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Bizim çalışmamızda, BT görüntüsü anormal olan şüpheli COVID-19 hastalarının ferritin, ESR ve 
fibrinojen değerleri şüpheli olup normal BT görüntüsü olan kişilere göre yüksek bulunmuştur. Ayrıca, bu 
biyokimyasal parametreler arasında da anlamlı pozitif korelasyonlar saptandı. BT sonucu baz alınarak 
değerlendirilen ROC eğrisinde ise, ferritin, ESR ve fibrinojen testleri BT’nin tanı koyduruculuğunu da 
destekler nitelikte oldu. Elde ettiğimiz sonuçlar, literatürdeki COVID-19’lu hastalarda BT görüntülerini 
değerlendiren çalışmalar ile paralellik göstermiştir (Xiong vd., 2020; Orlacchio vd., 2021). 
Sonuç olarak, COVID-19 şüpheli kişilerde, RT-PCR testine göre daha hızlı sonuç alınan BT görüntüsü 
ile birlikte rutin laboratuvar parametrelerinden özellikle ferritin, ESR ve fibrinojenin değerlendirilmesi 
bu zorlu süreçte klinisyenin karar verme sürecine hız kazandırabilir. 
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ÖZET 
Amaç: Medikasyon ile ilişkili çene osteonekrozu (MRONJ); radyoterapi hikayesi olmayan, antianjiogenik 
veya antirezorptif ilaç kullanan hastalarda maksillofasiyal bölgede 8 haftadan uzun süre var olan ekspoze ve 
nekrotik kemik varlığında ortaya çıkan durumdur. Bu vaka raporunda iv (intravenöz) bifosfonat kullanan 
hastada bilinçsiz diş çekimine bağlı oluşan mandibular çene osteonekrozunun pansumanla uzun dönem 
idamesi ve bilinçli diş çekimine bağlı oluşan iyileşmeyi göstermek amaçlanmaktadır. 
Olgu: 84 yaşındaki erkek hasta 2009 yılında tanısı konulan prostat CA’dan dolayı aynı yıldan itibaren 
düzenli olarak iv bifosfonat (zoledronik asit) kullanmaktadır. 2011 yılında doğru bir anamnez vermeden 
çektirdiği 36 numaralı dişe bağlı olarak gelişen sol alt çenedeki osteonekroz  nedeniyle 2015 yılında 
kliniğimize başvurmuştur. Hastanın genel sistemik durumu cerrahi  müdahaleye müsait olmadığı için hasta 3 
aylık periyotlarla kontrollere çağrılmış ve bu süreçte çekim soketi haftada 2 defa pansuman yapılmıştır. 
2021 yılında yapılan değerlendirme sonucu 37 numaralı dişinin de çekilmesine karar verilmiş ve çekim 
soketine PRF (platelet rich fibrin) uygulaması yapılmıştır. 
Sonuç: Bifosfonat başta olmak üzere antirezorptif ve antianjiogenik ilaç tedavisi gören hastalarda olası ilaç 
yan etkilerini önlemek amacıyla hastalardan doğru bir anamnez alınması önemlidir. Yapılacak olan dental 
tedavilerde invaziv yaklaşımlardan kaçınılmalı eğer kesin olarak gerekliyse hastanın doktoruyla işbirliği 
içerisinde yapılmalı ve bu hastalara iyi bir oral hijyen eğitimi verilmelidir. MRONJ gelişen hastalarda ise 
osteonekrozun derecesine bağlı olarak gereken tedaviler yapılmalı ve  hastalar periyodik kontrollerle takip 
edilmelidir. 
Anahtar sözcükler: iv bifosfonat, osteonekroz, PRF 
        
ABSTRACT 
Aim: Medication-related osteonecrosis of the jaw (MRONJ); It is a condition that occurs in the presence of 
exposed and necrotic bone in the maxillofacial region for more than 8 weeks in patients without a history of 
radiotherapy and using antiangiogenic or antiresorptive drugs. In this case report, it is aimed to show the 
long-term maintenance of mandibular osteonecrosis of the mandibular jaw due to unconscious tooth 
extraction with dressing and the improvement due to conscious tooth extraction in a patient using iv 
(intravenous) bisphosphonates. 
Case: An 84 year old male patient has been using iv bisphosphonate (zoledronic acid) regularly since the 
same year because of prostate CA diagnosed in 2009. Since the general systemic condition of the patient 
was not suitable for surgical intervention, the patient was called for controls every 3 months and the 
extraction socket was dressed twice a week during this period. As a result of the evaluation made in 2021, it 
was decided to extract the 37th tooth and PRF (platelet rich fibrin) was applied to the extraction socket.               
Result: It is important to take an accurate anamnesis from the patients in order to prevent possible drug side 
effects in patients receiving antiresorptive and antiangiogenic drugs, especially bisphosphonates. Invasive 
approaches should be avoided in dental treatments, if absolutely necessary, it should be done in cooperation 
with the patient's doctor and good oral hygiene education should be given to these patients. In patients who 
develop MRONJ, necessary treatments should be performed and patients should be followed up with 
periodic controls. 
Keywords: iv bisphosphonate, osteonecrosis, PRF 
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GİRİŞ 
Medikasyon ile ilişkili çene osteonekrozu (MRONJ); radyoterapi hikayesi olmayan, antianjiogenik veya 
antirezorptif ilaç kullanan hastalarda maksillofasiyal bölgede 8 haftadan uzun süre var olan  ekspoze ve 
nekrotik kemik varlığında ortaya çıkan durumdur. (1)  
Antianjiogenik ilaçlar, onkolojide malign tümörlerin damarlanmasını engellemek amaçlı kullanılırlar ve 
vasküler endotelyal büyüme faktörünü baskılayarak etki ederler. (2,3) Antirezorptif ilaçlar ise yeterli kemik 
remodelingini ve kemikte oluşan mikro hasarların onarımını sağlayarak kemik yapısını güçlendirerek etki 
gösterirler. (4)  Antianjiyogenik ilaçlar içerisinde sunitinib, sorafenib, bevacizumab, axitinib, cabozantinib 
ve pazopanib ; antirezorbtif ilaçlarda ise bifosfonatlar ve denosumab MRONJ a sebep olduğu kanıtlanmış 
ajanlardır. (5) 
Bu vaka raporunda iv (intravenöz) bifosfonat kullanan hastada anamnezin doğru alınmaması nedeniyle 
bifosfonat kullanımı öğrenilmeden yapılan diş çekimine bağlı oluşan mandibular çene osteonekrozu ve 
bifosfonat kullanım hikayesi öğrenildikten sonra bilinçli bir şekilde yapılan diş çekimine bağlı oluşan 
sorunsuz iyileşmeyi göstermek amaçlanmaktadır. 
 
OLGU SUNUMU 
84 yaşındaki erkek hasta 2009 yılında tanısı konulan prostat CA’dan dolayı aynı yıldan itibaren düzenli 
olarak iv bifosfonat (zoledronik asit) kullanmaktadır. 2011 yılında doğru bir anamnez vermeden çektirdiği 
36 numaralı dişe bağlı olarak gelişen sol alt çenedeki osteonekroz  nedeniyle 2015 yılında Selçuk 
Üniversitesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi kliniğimize başvurmuştur. 
Alınan panoramik film incelemesinde 36 numaralı dişin boş çekim soketi ve mezial kökün apikalinde küçük 
radyolusent odacıklar görülmüştür. Yapılan  hasta muayenesinde ise oral kavitede ekspoze kemik varlığı ve 
burayla bağlantılı ekstraoral fistül gözlemlenmiştir. Hastanın genel sistemik durumu cerrahi  müdahaleye 
müsait olmadığı için hasta 3 aylık periyotlarla kontrollere çağrılmış ve bu süreçte çekim bölgesi haftada 2 
defa olmak üzere serum-batikon karışımı ardından rifampisin (125 mg/1 ampul) ile yıkanıp pansuman 
yapılmıştır. 

 
Resim 1: 2018 yılında hastadan alınan panoramik film 
 
2018 yılında hasta takibimiz altındayken kliniğimize mandibula fraktürü ve 37 numaralı diş ağrısıyla 
gelmiştir. Yapılan radyolojik incelemede üçgen şeklinde ilgili bölgede defekt alanı gözlemlenmiştir. 
Konsültan doktorların işbirliğinde 37 numaralı dişe kanal tedavisi yapılıp, mandibula fraktürü cerrahi 
uygulanmaksızın eksternal bandaj ile tedavi edilmiştir. 2021 yılında yapılan değerlendirme sonucu 37 
numaralı dişinin de çekilmesine karar verilmiştir. Hastaya pre-op antibiyotik reçete edilerek diş çekimi 
yapılmıştır. Diş çekim soketine PRF uygulaması yapılıp primer olarak kapatılmıştır. Hasta birer hafta arayla 
6 hafta takip edilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda çekim bölgesinin tamamen kapandığı görülmüştür.  
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Resim 2: İntraoperatif görünüm               Resim 3: 6 hafta sonraki intraoral görünüm 

 
TARTIŞMA 
Bifosfonatlar, stabil kemik minerizasyonunu düzenleyen endojen inorganik pirofosfonatların analoglarıdır. 
(6) Bu ilaçlar  terapötik  dozlarda  kullanıldıklarında  osteoklastların  rezorptif  aktivitesini  inhibe ederken,  
osteoblastların  ise  diferansiasyonunu  ve kemik  aposizyonunu  stimüle  etmektedir. Ancak, bu ilaçların  
yüksek  dozda  kullanılması  hem osteoklastlar hem de osteoblastlar üzerinde  sitotoksik etki  
oluşturmaktadır.  Bu nedenle  kemik yenilenme   mekanizması   bozulmakta ve kemik remodelasyonunun 
azalması sonucu avasküler nekroz riski artmaktadır. (7) 
Günümüzde özellikle osteoporoz tedavisinde yaygın olarak  kullanılmakla birlikte,  kemik metastazlarıyla  
seyreden  meme,  prostat,  akciğer kanserleri,   multiple   myeloma   gibi   malignitelerin, osteopeni, Paget 
hastalığı, osteogenezis imperfekta gibi    sistemik    hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. (8) 
Bifosfonatlar intravenöz veya oral yolla kullanılabilmektedirler. Intravenöz kullanım genelde metastaz 
gösteren tümörlerde, kanserin neden olduğu hiperkalsemide, Paget’s hastalığında ve multiple myelomada 
tercih edilirken, oral kullanım ise genellikle osteoporoz tedavisinde tercih edilir. (9) Fakat bifosfonatların 
kullanımının önemli yan etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerden en önemlisinin osteonekroz olarak literatürde 
yer aldığı görülmektedir. (10) Yapılan araştırmalarda bifosfonatlara bağlı MRONJ gelişme riski oral 
kullanımlarda %0.01 ile %0.06; intranevöz kullanımlarda ise %0.8 ile %12 arasındadır. Olgu sunumunda 
yer alan hasta  zoledronik asit(iv) kullandığından osteonekroz riski daha da artmaktadır. 
Dolayısıyla diş hekimleri bu ilaç vb. türevlerini kullanan hastalarda dental tedavilere başlamadan önce 
detaylı bir anamnez almalıdır ve bu ilaçların yan etkilerinden haberdar olmalıdır. Vaka raporumuzda da 
belirtildiği gibi hastanın anamnezinin yeterince alınamaması nedeniyle iv bifosfonat kullanımı 
farkedilmemiş ve gerekli önlemler alınmadan diş çekimi yapılmıştır. Ardından da osteonekroz gelişmiştir. 
Ancak doğru bir anamnez alınabilse, diş çekiminin gerekliliği değerlendirilebilse, diş çekimi mecburen 
yapılacaksa da gerekli önlemler alınarak yapılabilseydi belki osteonekroz durumuyla karşılaşılmayacaktı. 
Hastanın genel sistemik durumunun iyi olmaması nedeniyle de hayat kalitesi daha da düşmeyecekti. Bu 
vakada aynı hastada yine mecburen çekilmesi gereken başka bir dişi için preoperatif  antibiyotik başlanarak  
diş çekimi yapılıp ardından  çekim soketine PRF yerleştirilerek yara primer olarak kapatılmış ve iyileşmenin 
takibi düzenli olarak yapılmıştır. Lopez-Jornet ve arkadaşları da yaptıkları araştırmalar sonucu intravenöz 
bisfosfonat tedavisi gören hastalarda MRONJ oluşumunu engellemek için çekim sonrası platelet ürünlerin 
kullanıldığı toplam 697 adet çekim vakası içeren 3 adet makaleyi çalışmalarına dahil ederek incelemişlerdir. 
İnceleme sonucu vakaların %0,99’unda (7 adet) osteonekroz gelişimi gözlendiğini bildirmişlerdir. Sonuç 
olarak  MRONJ tedavisinde ve oluşumunun engellenmesinde otolog platelet ürünlerin, doku iyileşmesini 
veya rejenerasyonu arttırarak olumlu etkiler oluşturduğu sonucuna varmışlardır. (11) 
Bifosfonata bağlı gelişen çene osteonekrozunun tedavisinde öncelikle ağrının giderilmesi, yumuşak ve sert 
dokulardaki enfeksiyonun kontrol altınıp çene osteonekrozunun ilerlemesinin azaltılması amaçlanmaktadır . 
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(12) Çene osteonekrozunun derecesine göre gerekli cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler yapılmalıdır. (13) 
Bu vakada hastaya cerrahi müdahale yapılamadığından düzenli olarak pansuman yapılarak enfeksiyon 
kontrol altına alınmaya çalışılmış ve hasta bu şekilde idame ettirilmiştir. 
 
SONUÇ 
Bifosfonat başta olmak üzere antirezorptif ve antianjiogenik ilaç tedavisi gören hastalarda olası ilaç yan 
etkilerini önlemek amacıyla hastalardan doğru bir anamnez alınması önemlidir. Yapılacak olan dental 
tedavilerde invaziv yaklaşımlardan kaçınılmalı eğer kesin olarak gerekliyse hastanın doktoruyla işbirliği 
içerisinde yapılmalı ve bu hastalara iyi bir oral hijyen eğitimi verilmelidir. MRONJ gelişen hastalarda ise 
gerekli tedaviler yapılmalı ve  hastalar periyodik kontrollerle takip edilmelidir. 
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ÖZET 
Giriş Ve Amaç: Hem adeziv sistemin hem de kompozit materyalin uzun süreli klinik başarısı için etkin 
polimerizasyonun gerekli olduğu bilinmektedir. Kompozit rezinlerin rengi, tabakalama kalınlığı, doldurucu 
partikül boyutunun dağılımı, ışık kaynak yoğunluğu gibi birçok faktör polimerizasyonu etkiler. 
Polimerizasyon verimliliğini etkileyen ana faktörlerden biri de, kullanılan ışık kaynağıdır. Bu çalışmanın 
amacı, farklı ışıkla sertleşme mesafelerinin beş farklı kompozit rezinin yüzey sertliği üzerindeki etkisini 
değerlendirmektir. 
Yöntem: Bu çalışmada, Filtek Z 250 (3M, ESPE),  Estelite Sigma Quick (Tokuyama), Herculite XRV 
(Kerr), Zenit (President Dental), Quadrant Universal LC (Cavex) olmak üzere beş farklı kompozit rezin 
materyali kullanılmıştır. Örnekler polimerizasyon için ışık cihazının rezinden uzaklığına göre  (0mm, 3mm, 
6mm) 3 alt grupa ayrılmıştır. Her grup için 5, toplamda 75 örnek hazırlanmıştır. Kullanılan beş kompozit 
rezin de A2 renginde seçilmiştir. Test edilecek örneklerin hazırlanabilmesi için 2 mm yüksekliğinde ve 5 
mm çapındaki silikon kalıplar içerisine materyaller yerleştirilmiştir. Işık kaynağının ucu kompozit rezin 
yüzeyi ile dik açı oluşturacak şekilde belirtilen mesafelerde tutularak polimerizasyon işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen örneklerin yüzey sertliği Vicker's sertlik ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Elde 
edilen veriler tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılığı belirlemek 
için Tukey HSD ikili karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır (p<0,01). 
Bulgular: İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, Zenith’in sertlik değeri diğer kompozitlere oranla anlamlı 
derecede yüksek iken diğerleri arasında fark çıkmamıştır. En yüksek Vickers sertlik değeri Zenith, en düşük 
Vickers sertlik değeri Tokuyama kompozite aittir. Işık kaynağı ucu ile kompozit arasındaki mesafe 
incelendiğinde, kompozitlerin sertlik dereceleri üzerinde istaitistiksel olarak fark çıkmamıştır.  
Sonuç: Bu çalışma, ışık cihazının ucu ile kompozit yüzeyi arasındaki 6 mm’e kadar olan mesafenin 
kompozit sertlik değerini etkilemediğini göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: yüzey sertliği, ışık mesafesi, kompozit 
 
GİRİŞ  
Estetik görünümlerindeki, fiziksel ve mekanik özelliklerindeki gelişmeler nedeniyle rezin restorasyonların 
kullanımı dünya çapında oldukça yaygındır (1). Rezin esaslı kompozitler, birçok ticari ürünün varlığı ile 
restoratif materyaller, kavite astarları,  yapıştırma simanları gibi geniş kullanım alanlarına sahiptir (2-4). 
Anterior ve posterior restorasyonlar için çok çeşitli rezin kompozitler de mevcuttur. Bunun nedeni organik 
ve inorganik bileşenlerin çeşitliliğidir ve bu çeşitlilik klinik kullanımlarını ve performanslarını etkiler (1). 
Rezin kompozitlerin ana bileşimi, bir organik polimerik matris, inorganik dolgu maddeleri ve ilk iki bileşeni 
birbirine bağlayan bir silan birleştirme ajanından oluşur (5). Rezin kompozitlerin fiziksel ve mekanik 
özelliklerinin ve estetik görünümünün, bileşimlerinden ve mikro yapılarından etkilendiği gösterilmiştir (6). 
Rezin kompozit materyalin fiziksel ve mekanik olarak yeterli dayanıklılıkta olması ve uzun süreli klinik 
başarısı için etkin polimerizasyonun gerekli olduğu bilinmektedir (7). Kaviteye yerleştirme esnasında 
uygulanan tabakalama kalınlığı, doldurucu partikül boyutu, tipi ve kompozit içerisindeki dağılımı, ışık 
kaynağının tipi, yoğunlu, kompozitin rengi gibi pek çok faktör polimerizasyonu etkiler (8,9). Kompozit 
materyal, yeterince polimerize olmadığında bir süre sonra mikrosızıntı, sekonder çürük, pulpa iltihabı, fazla 
su emme, renklenme, kırılma direncinin azalması, yüzey sertliğinin azalması, aşınmanın artması, restorasyon 
kaybı gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. (10-14). 
Polimerizasyon verimliliğini etkileyen ana faktörlerden biri, kullanılan ışıkla sertleştirme üniteleridir. Işık 
kaynağı ile kompozit rezin arasındaki mesafe  (15), ışığa maruz kalma süresi ve ışık uçlarının kirli olması 
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(16), dalga boyu (17), ışık ucu boyutu, kullanılan ışık kaynağı, güç yoğunluğu (18), rezin kompozitin 
polimerizasyonuna müdahale eden ek faktörlerdir (19,20). 
Kompozit rezinin polimerizasyon etkinliği çeşitli yollarla değerlendirilebilir. Kompozit rezinlerin mekanik 
özellikleri, rezin matriksinin dönüşüm derecesine bağlıdır. Artan sertlik ve artan dönüşüm derecesi arasında 
pozitif bir ilişki olduğu gösterilmiştir (21). Dönüşüm oranının belirlenmesi amacıyla İnfrared spektroskopi 
ve lazer Raman spektroskopisi, termal analizler ve gaz kromotografisi gibi yöntemler kullanılabilir. 
Polimerizasyon etkinliğini belirlemek için kullanılan yöntemlerden biri de sertlik ölçümleridir, deformasyon 
veya kırılmalara direnç olarak tanımlanır (22-24) . 
Bu çalışmanın amacı, farklı ışıkla sertleşme mesafelerinin, farklı içerikteki beş farklı kompozit rezinin yüzey 
sertliği üzerindeki etkisini değerlendirmektir. 
 
MATERYAL METOD 
Bu çalışmada, Filtek Z 250 (3M, ESPE),  Estelite Sigma Quick (Tokuyama), Herculite XRV (Kerr), Zenit 
(President Dental), Quadrant Universal LC (Cavex) olmak üzere beş farklı kompozit rezin materyali 
kullanıldı. Standardizasyonu sağlamak için her kompozit A2 renginde kullanıldı.Test edilen örneklerin 
hazırlanabilmesi için 2mm yüksekliğinde 5 mm çapında silikon kalıplar kullanıldı. Kompozit grupları kendi 
içinde ışık cihazının rezinden uzaklığına göre  ( 0 mm (yüzey ile temas), 3 mm, 6 mm) 3 alt grupa ayrıldı. 
Her bir grup için 5 olmak üzere, toplamda 75 örnek hazırlandı.   
Örnekler kalıplara yerleştirildikten sonra düz bir yüzey elde edilebilmesi için şeffaf bant ve iki cam tabaka 
arasında sıkıştırıldı, üst yüzeydeki cam uzaklaştırılırken şeffaf bant oksijenle teması engellemek için 
bırakıldı. Polimerizasyon işlemi, 0 mm grubu için kompozit rezin materyaline şeffaf bant üzerinden dik 
olacak şekilde temas ederek üretici firmanın talimatı doğrultusunda 20 sn ışık tutularak (Woodpecker LED 
C) gerçekleştirildi. 3 mm ve 6 mm gruplarında standardizasyonu sağlamak için 3 mm ve 6 mm yüksekliğe 
sahip silikon halkalar kullanıldı. polimerizasyondan önce silikon halkalar örnekler üzerinde sabitlendi ve 
polimerizasyon işlemi tamamlandı.  
Polimerize edilen örnekler kalıplardan çıkarıldıktan sonra 37°C’de karanlıkta 24 saat distile suda saklandı. 
Vickers Sertlik Değerleri (VHN), 10 saniye boyunca uygulanan 50 g yük ile otomatik bir prosedürde bir 
mikrosertlik test cihazı (Future-Tech FM-700) kullanılarak numunelerin üst yüzeyinden üç farklı noktadan 
ölçüldü. Bu değerlerin ortalamaları alınarak her bir örnek için sertlik değerleri belirlendi. Elde edilen yüzey 
sertlik değerleri tek yönlü varyans analizi ile hesaplandı, istatiksel farklılığın hangi gruplar arasında olduğu 
Tukey’s HSD testi ile hesaplandı. Anlamlılık düzeyi p<0,01 olarak belirlendi. 
 
BULGULAR 
Işık kaynağı ucu-dolgu arası mesafe üç farklı grupta (0 mm, 3 mm ve 6 mm) incelendiğinde kompozit 
grupların hiçbirinde yüzey sertlik değerleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı (Tablo 1).  
  

 
sertlik   
 
 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1572,272 2 786,136 1,965 ,148 
Within Groups 28809,513 72 400,132   
Total 30381,785 74    

Tablo 1: ışık mesafesinin kompozitlerin sertliği üzerine etkisinin tek yönlü 
varyans analizi ile kıyaslandığında anlamlı fark bulunmamıştır.  
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Elde edilen sertlik değerleri kompozit gruplarının sertlik değerlerini incelemek için, tek 
yönlü varyans analzi yapıldı ve kompozit grupları arasında anlamlı fark saptandı (Tablo 
2).  
Tablo 2 
sertlik   
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5916,912 4 1479,228 4,232 ,004 
Within Groups 24464,873 70 349,498   
Total 30381,785 74    

Tablo 2: Kompozit gruplarının sertlik değerleri arasında tek yönlü varyans analizi sonucunda 
anlamlı fark bulunmuştur.  
 
İstatistiksel farklılığın hangi grupta olduğunu belirlemek için  Tukey’s HSD testi yapıldı. Bu analize göre en 
yüksek sertlik değerinin Zenit’e ait olduğu saptandı (Tablo 3). Diğer kompozitler arasında anlamlı fark 
çıkmadı (Tablo 3).   

Tablo 3 
Dependent Variable:   sertlik   
 

(I) 
kompozit 

(J) 
kompozit 

Mean 
Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 
 Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Tukey 
HSD 

3M Tokuyama 8,28333 6,82640 ,744 -10,8316 27,3983 
Kerr 4,38333 6,82640 ,968 -14,7316 23,4983 
Cavex 2,10333 6,82640 ,998 -17,0116 21,2183 
Zenith -17,42467 6,82640 ,091 -36,5396 1,6903 

Tokuyama 3M -8,28333 6,82640 ,744 -27,3983 10,8316 
Kerr -3,90000 6,82640 ,979 -23,0150 15,2150 
Cavex -6,18000 6,82640 ,894 -25,2950 12,9350 
Zenith -25,70800* 6,82640 ,003 -44,8230 -6,5930 

Kerr 3M -4,38333 6,82640 ,968 -23,4983 14,7316 
Tokuyama 3,90000 6,82640 ,979 -15,2150 23,0150 
Cavex -2,28000 6,82640 ,997 -21,3950 16,8350 
Zenith -21,80800* 6,82640 ,017 -40,9230 -2,6930 

Cavex 3M -2,10333 6,82640 ,998 -21,2183 17,0116 
Tokuyama 6,18000 6,82640 ,894 -12,9350 25,2950 
Kerr 2,28000 6,82640 ,997 -16,8350 21,3950 
Zenith -19,52800* 6,82640 ,043 -38,6430 -,4130 

Zenith 3M 17,42467 6,82640 ,091 -1,6903 36,5396 
Tokuyama 25,70800* 6,82640 ,003 6,5930 44,8230 
Kerr 21,80800* 6,82640 ,017 2,6930 40,9230 
Cavex 19,52800* 6,82640 ,043 ,4130 38,6430 

*. The mean difference is significant at the 0.01 level. 
 
TARTIŞMA 
Sertlik testlerinin, kompozit rezinin dönüşüm derecesi ile ilişkili olduğu bildirilmiştir (21, 25). Bu sebeple 
yüzey sertlik testleri, dönüşüm derecesini etkileyen faktörleri araştırmak için kullanılan en yaygın 
yöntemlerdendir (26).  
Bu araştırma, rezin kompozit ile ışıkla sertleşen uç arasındaki mesafenin, kompozit yüzeylerinin 
mikrosertliği üzerindeki etkisini değerlendirdi. Sonuçlar, ışık mesafesinin üst yüzey sertliği için istatistiksel 
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bir farklılık olmadığını gösterdi. Bununla birlikte kompozitler arasında seramik içerikli kompozitin yüzey 
sertliği diğerlerine göre anlamlı derecede yüksek değer gösterdi.  
Rode ve ark. çalışmalarında 0 mm ve 3 mm’lik mesafelerin 2 mm kalınlığa kadar istatistiksel olarak farklılık 
göstermediğini göstermişlerdir. Ancak aynı çalışmada 6 mm ve 9 mm’lik mesafelerde aynı kalınlıkta düşük 
sertlik değerleri izlenmiştir (28).  
Pablo F. Abate ve diğerlerinin yaptığı bir çalışmada 0 mm 5mm 10mm ve 15 mm mesafenin sertlik üzerine 
etkisi değerlendirilmiş ve mesafeler arasında bir fark bulunamamıştır (29).  
Aguiar ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, ışık mesafesinin 2 mm ve 4 mm ışık ucu kılavuz 
mesafelerinin önemli farklılıklar göstermediğini, ancak her iki mesafenin de 8 mm ışık ucu mesafesinden 
istatistiksel olarak farklı olduğunu göstermiştir (30). Bu çalışmanın sonucunda da buna paralel olarak 6 mm 
ye kadar olan mesafe sertliği etkilememiştir.  
Bununla birlikte, rezin materyal ve ışık ucu arasındaki mesafe arttıkça yüzey sertliğinin azaldığını gösteren 
çalışmalar da mevcuttur (31-33).  
Işık kaynağının ucu ile rezin yüzeyi arasında önerilen klinik mesafe 1 mm'dir, ancak bu, örneğin proksimal 
kutuların derin Sınıf II dişeti duvarlarında olduğu gibi her zaman mümkün değildir. Bu klinik durumlarda, 
şeffaf matris şeritleri, daha ince tabakalamalar, daha uzun süre ışık uygulama ve daha yüksek ışık 
yoğunlukları gibi bu artımların yeterli polimerizasyonuna katkı sağlayan diğer kaynakları kullanılmalıdır 
(27).  
Kompozit rezinlerin içeriği, doldurucu tipi ve boyutu, kompozit rezin içerisindeki dağılımı, yüzey sertliğini 
etkilemektedir (9).  Gladys ve ark. yaptıkları bir araştırmada doldurucu  içeriklerinin   materyalin sertliği,   
elastiklik  modülü  ve  kırılma  dayanımı  ile doğrudan  ilişkili  olduğunu  bildirmişlerdir (34). Bu çalışmanın 
sonucunda farklı içerikte kompozitler değerlendirilmiş, seramik içerikli kompozitin sertliği anlamlı olarak 
daha yüksek bulunmuştur.  
 
SONUÇ 
Test edilen koşullar altında, farklı içerikteki kompozitlerin yüzey sertliğini, 6 mm ye kadar olan ışık ucu ile 
materyal arasındaki mesafenin etkilemediği görüldü. Ancak yine de Class II gibi mesafenin fazla olacağı 
derin kavitelerde yeterli polimerizasyonu sağlayan diğer yöntemler de kullanılmalıdır.  
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ÖZET 
Bu derlemenin amacı literatür doğrultusunda birey, aile ve toplumda gelişimsel ve durumsal krizler ve 
Covid-19 pandemisinde kriz yönetimini değerlendirmektir.  
Kriz, bireyin kontrolünün dışında ve çoğu kez aniden ortaya çıkan, baş etme mekanizmalarının yetersiz 
olduğu, dengenin bozulmasına hatta kaybına neden olan durumlardır. Krizi deneyimleyen bireyler çok fazla 
şey yapma gereksinimi duymakta fakat ne yapacaklarını bilememektedirler. Çeşitli duygusal zorlanmaları da 
içinde barındıran kriz, bireyde dengenin bozulmasına neden olur. Eğer denge çok bozulursa yeniden 
dengenin kurulması da o kadar zor olur. 
Bir kriz durumunda bireyler depresif, hiperaktif ve duygu karmaşaları yaşayabilirler. Aynı şekilde o bireyler 
nasıl etkileniyorsa, anı yaşayan diğer bireyler de o kriz durumundan etkilenirler. Bir grup veya toplum 
içinde ortaya çıkan kriz durumu, o grup veya toplumun tüm bireylerinde de stres, belirsizlik ve karmaşaya 
neden olur. Dolayısıyla kriz durumunun iyi yönetilebilmesi için hızlı ve doğru karar vermek önemlidir.   
Krizi farklı yazarlar farklı kategorilere ayırmışlardır. Kategorilerden en temel olanı ise Caplan ve 
Cullberg’in yapmış olduğu sınıflamadır. Bunlar; gelişimsel krizler ve durumsal krizlerdir. Durumsal 
krizlerin, sevilen birisinin ölümü, hastalık ve doğal afet gibi beklenmedik durumlarda ortaya çıktığını; 
gelişimsel krizlerin ise bireyin gelişimsel dönemlerinde ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Tüm dünyayı etkisi 
altına alan Covid-19 pandemisi olumsuz etkileriyle birlikte küresel bir sağlık krizine dönüşmüş ve bir 
durumsal krizdir. Kökeni, yayılması, belirsizliği ve karmaşıklığı nedeniyle tüm dünyayı sağlık, politik, 
ekonomik ve kültürel pek çok açıdan etkilemiştir.  
Sonuç olarak, Covid 19 pandemisinden önce de dünyada pek çok pandemi yaşanmıştır. Fakat her pandemi 
dönemi kendi içerisinde değerlendirilmeli ve var olan kriz durumlarıyla karıştırılmamalıdır. Çünkü her kriz 
kendine özgü özelliklere sahiptir. Planlamalar ve müdahaleler yapılırken bu durumun da göz önüne alınması 
gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kriz, Kriz Yönetimi, Pandemi 
 
ABSTRACT 
The purpose of this review is to evaluate developmental and situational crises in the individual, family and 
society, and crisis management in the Covid-19 pandemic, in line with the literature. 
A crisis is a situation that occurs outside of the individual's control and often suddenly, in which coping 
mechanisms are inadequate and causes the balance to be disrupted or even lost. Individuals who experience 
a crisis feel the need to do a lot, but they do not know what to do. The crisis, which includes various 
emotional difficulties, causes the individual to deterioration. The more the balance is disturbed, the more 
difficult it will be to re-balance. 
In a crisis situation, individuals may experience depressive, hyperactive and emotional confusion. In the 
same way, just as those individuals are affected, other individuals living in the moment are also affected by 
that crisis situation. A crisis situation that arises in a group or society causes stress, uncertainty and 
confusion in all individuals of that group or society. Therefore, it is important to make quick and correct 
decisions in order to manage the crisis situation well. 
Different authors have divided the crisis into different categories. The most basic of the categories is the 
classification made by Caplan and Cullberg. These; developmental crises and situational crises. They stated 
that situational crises occur in unexpected situations such as the death of a loved one, illness and natural 
disaster, while developmental crises occur in the developmental stages of the individual.  
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As a result, the Covid-19 pandemic, which has affected the whole world, has turned into a global health 
crisis with its negative effects and is a situational crisis. Due to its origin, spread, uncertainty and 
complexity, it has affected the whole world in health, political, economic and cultural aspects. Before the 
Covid 19 pandemic, there were many pandemics in the world. However, each pandemic period should be 
evaluated within itself and should not be confused with existing crisis situations. Because every crisis has its 
own characteristics. This situation should be taken into account when planning and interventions. 
Keywords: Crisis, Crisis Management, Pandemic 
 
GİRİŞ 
Kriz, kelime olarak Yunanca kökenli olup, “dönüm noktası/ karar verme” anlamlarına gelmektedir (Erdur-
Baker & Doğan, 2019). Kriz, bireyin kontrolünün dışında ve çoğu kez aniden ortaya çıkan, baş etme 
mekanizmalarının yetersiz olduğu, dengenin bozulmasına hatta kaybına neden olan durumlar ve olaylar kriz 
olarak tanımlanabilir (Bilge & Bilge, 2020; Demirci & Mersin, 2020). Kriz ile ilgili çok tanımın olduğu 
görülmektedir. Fakat yapılan tüm tanımlardaki ortak vurgu; bir olay veya durum karşısında ortaya çıkan 
stres, başa etmede yaşanılan zorluklar ve insan yaşamında bıraktığı unutulmaz izlerdir (Erdur-Baker & 
Doğan, 2019; Yılmaz & Eldeleklioğlu, 2019). 
Her birey hayatı boyunca belli zamanlarda krizi deneyimleyebilir ve yaşamın normal bir parçasıdır 
(Yıldırım, 2016). Krizi deneyimleyen bireyler çok fazla şey yapma gereksinimi duymaktadırlar, fakat ne 
yapacaklarını bilememektedirler. Çeşitli duygusal zorlanmaları da içinde barındıran kriz, bireyde dengenin 
bozulmasına neden olur. Eğer denge çok bozulursa yeniden dengenin kurulması da o kadar zor olur 
(Aydoğdu, Yıldırım, Özkan & Özkan, 2012; Sayıl, Berksun, Palabıyıkoğlu ve Devrimci-Özgüven, 2000).  
İnsanın hayatı boyunca problemlerle karşılaşması olağan bir durumdur. Bu durum, bireyin yaşama uyumunu 
olumsuz etkiler. Böyle bir durumda pek çok birey baş etme mekanizmalarını kullanır ve krizin üstesinden 
gelir. Bazı durumlarda ise baş etme mekanizmaları yetersiz olur ve yardıma ihtiyaç duyar. Kriz, bir yakının 
ölümü, ağır hastalıklar, sosyal rol değişikliği, bulaşıcı hastalıklar ya da deprem gibi olaylardan sonra ortaya 
çıkabilir ve bu sürecin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekir. Böyle bir sürecin etkili yönetilmemesi daha 
büyük krizlere neden olabilir, hatta bireysel, sosyal ve toplumsal açıdan problemlere neden olur (Demirci & 
Mersin, 2020; Sözer, 1992; Yıldırım, 2016; Yılmaz & Eldeleklioğlu, 2019). Bireyin krize sağlıklı bir şekilde 
uyum sağlaması kendini geliştirme fırsatı verirken, sağlıksız bir şekilde atlatılması psikolojik sorunlara 
yakalanma olasılığını artırır. Bu süreç ise, krize neden olan etkenin nasıl algılandığına ve üstesinden 
gelebilmek için kendini yeterli görme ile ilgilidir (Demirci & Mersin, 2020). 
Wiger ve Harowski’ye göre (2003), kriz tepkileri ile stres tepkileri arasında bir benzerlik vardır. Bu durumu 
birbirinden ayıran fark ise krizin belli bir başlangıca sahip olması, nedenin belli olması ve daha kısa süreli 
olmasıdır. Ayrıca her krizde stres ortaya çıkarken, her stresin varlığı kriz olduğu anlamına gelmez (Erdur-
Baker & Doğan, 2019). 
Bireyin krizle baş etme mekanizmasını etkileyecek bazı faktörler bulunmaktadır. Krizin ortaya çıkmasına 
neden olan etkenin büyüklüğü, bu etken karşısında ortaya çıkan zarar, etkilediği kişi sayısı, etkilenen 
kişilerin yaşama bakış açıları, beklentileri, deneyimleri, destek sistemleri ve baş etme becerileri gibi birçok 
faktör bireyin baş etme mekanizmasını etkilemektedir. Eğer bireyin baş etme mekanizmaları ve yaşamış 
olduğu deneyimler yetersiz kalırsa kriz durumu ortaya çıkar (Yıldırım, 2016). Bir kriz durumunda bireyler 
depresif, hiperaktif ve duygu karmaşaları yaşayabilirler. Aynı şekilde o bireyler nasıl etkileniyorsa, anı 
yaşayan diğer bireyler de o kriz durumundan etkilenirler. Bir grup içinde veya toplum içinde ortaya çıkan 
kriz durumu, o grup veya toplumun tüm bireylerinde de stres, belirsizlik ve karmaşaya neden olur. 
Dolayısıyla kriz durumunun iyi yönetilebilmesi için hızlı ve doğru karar vermek önemlidir (Erdur-Baker ve 
Doğan, 2016; Yılmaz & Eldeleklioğlu, 2019). 
Kriz müdahalesi, birey, aile ve toplumu etkileyen, dengesinin bozulmasına neden olan etkenin zarar 
vermesini engellemek için gerekli bir yaklaşımdır. Krize müdahale yaklaşımı, bireyin içinde bulunduğu kriz 
durumuyla baş etmesi için sahip olduğu baş etme becerilerini geliştirmesine yardımcı olarak, hızlı bir 
şekilde sorunun çözülmesini ve sorunun neden olduğu yıkıcı etkilerin en aza indirilmesini amaçlamaktadır. 
Böylece bireyin kendi dengesini tekrar kurup, günlük yaşam aktivitelerini yapar hale gelmesine yardımcı 
olur (Yıldırım, 2016). İşte bu noktada bireyin bu duruma gelmesinde almış olduğu müdahalenin önemi 
ortaya çıkar. Krize müdahale iyi uygulanırsa birey krizden önceki işlevsellik düzeyinden daha güçlü konuma 
gelir (Sayıl, 1992; Yıldırım, 2016). 
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KRİZ TÜRLERİ 
Krizi farklı yazarlar farklı kategorilere ayırmışlardır. Bu kategorilerden en temel olanı Caplan ve Cullberg’in 
yapmış olduğu sınıflamadır. Caplan ve Cullberg krizi ikiye ayırmıştır. Bunlar; gelişimsel krizler ve durumsal 
krizlerdir (Sözer, 1992). Durumsal krizlerin, sevilen birisinin ölümü, hastalık ve doğal afet gibi beklenmedik 
durumlarda ortaya çıktığını; gelişimsel krizlerin ise göre bireyin gelişimsel dönemlerinde ortaya çıktığını 
belirtmişlerdir. Caplan, bunları açıklamak için Erikson’un psikososyal yaklaşımından yararlanmıştır. 
Erikson, Freud’un psikoseksüel gelişim dönemini reddetmiştir. Freud’a göre kişilik çocukluk çağında gelişir 
ve temelini cinsel gelişim oluşturur. Erikson çocuğun gelişimine erinlik sonrasını da dâhil etmiştir (Geçtan, 
1993).  Dolayısıyla Erikson yaklaşımında bebekliğinden yaşlılığına kadar ele almıştır. Bu gelişim 
dönemlerinin de sağlıklı atlatılamamasının ise bireyde kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasına neden 
olduğunu belirtmiştir (Yıldırım, 2016). 
Gelişimsel Krizler 
Gelişim, doğumdan başlayıp ölene kadar devam eden bir süreçtir. Belli dönemleri kapsar ve sürekliliği olan 
bir kavramdır (Demirci & Mersin, 2020). Değişim dönemleri olarak da adlandırılan gelişim dönemleri, 
Erikson tarafından detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Erikson bu dönemleri sekize ayırmıştır. Bu dönemlerin 
her biri kendi içerisinde çözülmeyi bekleyen olumlu ve olumsuz çatışmaları içermektedir. Bu zıt durumların 
varlığı bireyde gerginlik yaratır. Fakat Erikson bu dönemlerde yaşanılan krizlerin gelişim evrelerinin normal 
bir parçası olarak belirtmektedir. Hatta bireyin gelişimi açısından bu krizlerin gerekli olduğunu 
vurgulamaktadır. Bu dönemler sağlıklı bir şekilde atlatılamazsa o zaman soruna dönüşmektedir (Erdur-
Baker & Doğan, 2019). 
Birey gelişimsel krizleri hayatı boyunca deneyimlemektedir. Bu gelişimsel dönemleri deneyimlemesi 
bireyin olgunluk düzeyini artırmaktadır. Böylece birey hem değişim yaşamakta hem de bir önceki döneme 
oranla daha fazla sorumluluk almaktadır. Küçük yaştaki çocukların, daha büyük yaştaki çocuklara göre 
ailesine daha fazla bağımlı olması bu duruma örnek olacaktır. Hatta çocuğun ilerleyen yıllarda da ailesine 
bağımlı olması diğer çocuklar tarafından farklı olarak karşılanıp, o çocuğun kriz yaşamasına neden olacaktır 
(Erdur-Baker & Doğan, 2019). Eğer bir dönemdeki kriz tam anlamıyla çözülmezse, o dönemi sağlıklı bir 
şekilde atlatamaz. Hatta daha sonraki dönemlerde de o krizin atlatılmamasına bağlı olarak bireyde sorun 
yaratmaya devam eder (Demirci & Mersin, 2020; Özgüngör & Acun, 2011; Yalçın, 2010). 
Gelişim dönemleri içerisinde birey gelişim görevlerini yerine getirememesi kriz durumunu ortaya çıkarır. 
Krizi atlatabilmesi ve görevlerini yerine getirebilmesi için yeni beceri ve uyum mekanizmaları geliştirmesi 
gerekir. Bireyin bulunduğu döneme ait bilgilendirmeler yapmak ve duyguların ifade edilmesine yardımcı 
olmak krizin atlatılması açısından kolaylaştırıcı olacaktır (Harvey ve Miller, 2000). Ayrıca tekrar uyum ve 
dengenin sağlanması için geçen süre de bir kriz olarak ele alınmaktadır (Erdur-Baker & Doğan, 2019. 
Ergenlik 
Ergenlik, biyolojik olgunlaşmanın hızla gerçekleştiği ve beraberinde psikososyal değişikliklerin de eşlik 
ettiği gelişimsel krizin yaşanma olasılığının yüksek olduğu bir dönemdir. İçsel çatışmaların yaşayan 
ergenlerin herhangi bir risk faktörüyle karşılaşması durumunda sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Bu 
sebepten ötürü, ergenler bu dönem içerisinde yüksek risk etkenine sahip olup, daha fazla yardıma ihtiyaç 
duymaktadırlar. Sigara, alkol, madde kullanımı gibi zararlı alışkanlıkların başlama yaşlarının, kazalar bu 
döneme gelmesi ve intihar, şiddet, istenmeyen gebelikler vb. durumların bu dönemde sık görülmesi 
açısından ergenler riskli bir grubu oluşturmaktadır (Özcan, Öztürk, Özdil, & Kaya, 2016). Zararlı 
alışkanlıklara sahip olan ergenlerin de topluma kazandırılması gerekmektedir. Bu yüzden bu kişilere 
ulaşmak ve bu olumsuz durumları azaltmak ve bu alışkanlıklara sahip olmayan ergenleri korumak açısından 
okul döneminin önemi ortaya çıkmaktadır (Mete-Otlu, & Aysan, 2016; Özcan, Öztürk, Özdil, & Kaya, 
2016). 
Okulun hem içinde hem de dışında ortaya çıkan olumsuz durumların belirlenmesi ve bu konuda öğrencilere 
destek olunması konusunda krize müdahale önemli bir role sahiptir (Melton, 2010; Mete-Otlu, & Aysan, 
2016). Güncel medyada yer alan ergenlerdeki intihar, cinayet, tehdit ve birçok olumsuz haberler, toplum 
güvenliği açısından ileriye dönük olarak gelişimsel planların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu durumun 
sağlanmasında tüm okul personeline önemli rol ve sorumluluklar düşmektedir (Mete-Otlu, & Aysan, 2016). 
Gebelik 
Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan değişimler 
yaşadıkları dönemlerdir. Hatta yaşanılan bu değişiklikler sadece kadını değil tüm aileyi etkilemektedir. 
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Gebelik, gelişim süreci içerisinde bir gelişim krizi olarak adlandırılsa da aynı zamanda yaşam siklusu 
içerisinde durumsal kriz olarak da adlandırılır (Çoban ve Yanıkkerem, 2010; Kumcağız, 2016; Pınar ve ark., 
2014; Tuna-Oran ve ark., 2014; Yenal, Okumuş & Sevil, 2010). Aile bu tür krizlerin üstesinden gelebilmek 
için çeşitli arayışlar içerisine girerler. Bu amaçla, anne ve baba adayının sağlık kuruluşlarından danışmanlık 
aldığı, araştırmalar yaptığı, doğuma hazırlık sınıflarına katıldığı görülür (Yenal, Okumuş & Sevil, 2010). 
Doğum sonrası dönemde kadın, ebeveynliğe geçişi ile birlikte yeni roller ve sorumluluklar üstlenmektedir. 
Bu durum kadın açısından zor bir süreçtir. Bebeğe bakım verilmesi, bebek için güvenli çevrenin 
oluşturulması ve bebeğin sorunlarıyla baş edilmesi gibi yeni sorumlulukların eklenmesi sadece kadın için 
değil aynı zamanda aile için de krize neden olabilmektedir. Bu yeni rol ve sorumluluklar ebeveynlerde 
fiziksel ve psikolojik değişikliklere neden olur. Ebeveynliğe geçiş önemli bir süreçtir ve bu aşamada 
kadınlar anksiyete, stres ve doğum sonu depresyonu gibi psikolojik problemlerle karşı karşıya kalabilirler 
(Güleç, Kavlak, & Sevil, 2014). Literatürde doğum sonu depresyonu ile ilgili genel olarak anne üzerine 
odaklanılırken, babaların yaşamış olduğu doğum sonu depresyonuna daha az dikkat çekilmektedir. Hatta 
Finlandiya’da anne ve babalar üzerine yapılan bir çalışmada da kadınların yaşamış olduğu doğum sonu 
depresyonunun zamanla erkeklerde de görüldüğü belirtilmektedir. Babalar açısından doğum sonu 
depresyonun yeterince incelenmemesi de önemli bir problemdir (Güleç, Kavlak, & Sevil, 2014; Musser, 
Ahmed, Foli & Coddington, 2013). 
Gebelik hali bir kriz durumu oluştururken, gebeliğin yüksek risk içermesi ise ayrıca bir kriz durumu 
yaratmaktadır. Yüksek riskli gebelik, annenin, fetüsün ve yeni doğanın hayatı için tehlike arz eden, hastalık 
ve ölüm riskini artıran, fizyolojik ve psikososyal bir durumdur. Gebelik süresince yaşanılan plasental 
anomaliler, Rh uyuşmazlığı, erken membran rüptürü preeklampsi, serviks yetmezliği gibi komplikasyona 
sahip gebelikler yüksek riskli gebelik olarak belirtilir (Ölçer & Oskay 2015). Yüksek riskli gebeliğe sahip 
kadınlarda, daha önce bir durum yaşadılarsa önceki baş etme yöntemlerinin değerlendirilmesi ve mevcut 
gebelikte krizin üstesinden gelebilmek için de kullanılacak baş etme yöntemlerinin belirlenmesi gerekir 
(Gilbert & Harmon, 2011). Ayrıca yüksek riskli gebelerde stresle baş etmede gevşeme, solunum ve fiziksel 
egzersizler yoga, masaj, sosyal destek, müzik terapi etkili baş etme yöntemleridir (Ölçer & Oskay 2015). 
Sağlık profesyonelleri anne ve babaların gebelik, doğum ve doğum sonrası süreç açısından riskleri 
belirlemeli, gereksinimlerine göre eğitimler planlamalı, gerekli yardımları sağlamalı ve özellikle doğum 
sonu dönem için çevresel desteklerin artırılmasını sağlamalıdır. Bu dönemin sağlıklı bir şekilde 
atlatılmasının hem bebeğin gelişimi hem anne ve babanın ebeveynliğe geçişlerine rollerine daha da 
kolaylaştırılacağı düşünülmektedir. Böylece evlilik ilişkisi üzerinde de olumlu bir etkiye neden olacaktır 
(Güleç, Kavlak, & Sevil, 2014; Yenal, Okumuş & Sevil, 2010). 
İnfertilite 
İnfertilite, üreme çağındaki çiftlerin en az bir yıl süresince haftada en az üç dört kez cinsel ilişkide 
bulunmalarında rağmen gebeliğin oluşmaması ya da oluşan gebeliğin sürdürülememesi şeklinde 
tanımlanmaktadır (Karaca & Ünsal, 2012; Yanıkkerem, Kavlak & Sevil, 2008). Çeşitli nedenlerden dolayı 
ortaya çıkan infertilitenin bireylerde ve eşler arasında duygusal sorunlar meydana getirmesinden dolayı 
gelişimsel kriz olarak görülmektedir (Karaca & Ünsal, 2012). 
İnfertil çiftleri değerlendirirken mevcut problemleri, psikolojik durumları, aile ve sosyal öyküsü ve mental 
durumlarının ele alınması gerekmektedir. Böylece çiftlerin uyumlarını güçleştirecek durumların belirlenip 
uygun olan baş etme mekanizmalarının kullanılması sağlanır. Ayrıca çiftlerin bu durumu kriz olarak 
deneyimleyip deneyimlemediğinin ve kriz deneyimliyorsa hangi aşamasında olduğunun belirlenmesi 
açısından bu faktörlerin gözden geçirilmesi önemlidir. Değerlendirme sonucunda çiftlerin aynı aşamada 
olmayabilecekleri de göz önüne alınmalıdır (Kızılkaya Beji, 2009). İnfertil çiftlere müdahalede bulunurken 
bireyler, duruma dair hissedilen suçluluk, öfke, çaresizlik gibi duyguların ifade edilmesi açısından 
cesaretlendirilmelidir. Buradaki amaç ise bireyin duygularına olan farkındalığının artırılmasıdır (Karaca & 
Ünsal, 2012).  
Durumsal Krizler 
Durumsal krizler, tesadüfi ve beklenmedik anlarda ortaya çıkar ve bireyi biyolojik, psikolojik ve sosyal 
açıdan tehdit eder (Demirci & Mersin, 2020; Erdur-Baker & Doğan, 2019). Durumsal krizlerin ortaya 
çıkmasında kontrol edilemeyen ve beklenmeyen bir stres kaynağının yaşama dâhil olması sonucunda 
duygusal açıdan baş edilememesiyle ortaya çıkmaktadır. Lee ve Young altı farklı nedenin durumsal krizlere 
neden olabileceğini belirtmiştir. Bunlar;  
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• Ölümcül hastalıklar ve kazalar,  
• Şiddete bağlı ölüm,  
• Ölüm tehlikesi olan bir durumla karşılaşma ve yaralanmalar,  
• Bir hastalığa bağlı uzun süreli tedavi ve hastane tedavisi 
• Afetler ve savaş hali 
• İş kazalarıdır (Erdur-Baker & Doğan, 2019; Lee ve Young, 2001). 

Her acil durumda kriz ortaya çıkmayabilir. Bu durumun krize dönüşmesinde her ne kadar olayın özellikleri 
önemliyse de bireysel özelliklerin de etkisi vardır. Durumsal krizlere verilen tepkiler açısından bireyin olayı 
nasıl algıladığına bağlı olarak da farklılıklar içermektedir. Bireyin bu durumu daha öncesinden 
deneyimlemesi, mevcut şartları ve geleceğe dair beklentileri gibi faktörler krizi nasıl tanımlayacağı 
açısından önemli belirleyicilerdir (Ecterling, Presbury ve McKee, 2005). Örneğin, sevilen bir bireyin ölümü 
her ne kadar üzüntü verici olsa da her zaman bir kriz yaşantısı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle bir 
durumun kriz olarak görülmesinde en önemli etken bireyin bakış açısıdır (Erdur-Baker & Doğan, 2019). 
Her kriz kendi içerisinde farklı özellikler göstermektedir. Fakat bu farklılıklar olsun veya olmasın tüm 
krizlerde kriz reaksiyonlarının azaltılması, durdurulması ve bireyin kriz öncesi işlevselliğine geri 
döndürülmesi açısından acil müdahale önemlidir. Birey kriz sürecini olumlu bir şekilde atlatırsa birey daha 
da güçlenmiş ve yeni baş etme becerileri geliştirmiş olur. Eğer olumsuz bir şekilde sonuçlanırsa daha kötü 
bir uyum, muhtemel ruhsal sorunlar ve intihar gibi durumlar ortaya çıkabilir (Erdur-Baker & Doğan, 2019; 
Sayıl, Berksun, Palabıyıkoğlu ve Devrimci-Özgüven, 2000). 
Kanser 
Kanser bireyleri fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik açıdan etkilemektedir. Hatta sadece kanser tanısı 
almış kişileri değil aynı zamanda bireyin yakınlarını da etkilemektedir. Tedavi süreci oldukça zor bir 
süreçtir. Kanser tanısı almış birey kadar bireyin yakınları da bu süreçte anksiyete, depresyon, belirsizlik, 
çaresizlik ve rol kaybı gibi sorunlar yaşarlar. Hastanın yakınları bu süreçte destek olmaya çalışırken aynı 
zamanda ekonomik olarak da zorlanırlar (Armstrong, Dauncey ve Wordsworth, 2010). Hatta yaşamış 
oldukları zorlukları da hastaya yansıtmamaya çalışırlar (Subaşı, Yıldız & Tekin, 2016). 
Tedavi süreci boyunca ve sonrasında bireyler çok fazla sosyal desteğe gereksinim duymaktadırlar. Fakat 
uzun olan bu tedavi süreci boyunca sosyal ilişkilerini devam ettirmekte zorlanmaktadırlar ve en fazla 
ihtiyaçları olduğu anlarda sosyal destekten yoksun kalmaktadırlar. Ayrıca kanser tanısı alınması aile 
açısından da önemlidir. Çünkü evliliklerinin tehlikeye gireceği düşüncesine dair korku ve kaygılar 
yaşamaktadırlar (Weiss, 2004). Bu süreçte çocuklar da gelişimsel süreçlerine de bağlı olarak farklı korku ve 
kaygılar yaşayabilmektedirler ve hassasiyetlerinden dolayı da daha kolay etkilenebilmektedirler (Tünel, 
Vural, Evlice & Tamam, 2012). 
Göç 
Daha iyi bir yaşam tarzı, nitelikli eğitim, daha iyi sağlık ve iş imkânları insanların göç etmelerinde etkili 
olan unsurlardır. Bu bireylerin göç etmelerindeki neden, nereye gittikleri, kalacakları süre, göç hakkında 
hissedilen duygular, gittikleri yere uyum sürecin bilinmesi oldukça önemlidir. Göçün başlamasıyla birlikte 
bireyler sahip oldukları yaşam tarzı, sosyal çevre ve ilişkilerinden ayrılmasından dolayı duygusal sorunlar 
yaşayabilmektedirler. Yaşanılan bu duygusal sorunların artması veya azalmasında göç edilen yerdeki yaşam 
şartları ve kültürün de etkisi bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde birey hem göç ettiği yere uyum sağlamaya 
çalışırken bir yandan da sahip olduğu yaşam tarzı ve kültürü yaşatmaya çalışacaktır. Yaşanılan çelişkiler ise 
bu sürece uyumda zorlanmalara neden olacaktır (Erol & Ersever, 2014; Korkmaz & Avci, 2018). 
Göç durumu hem erkeklerde hem de kadınlarda farklı ruhsal sorunlara neden olabilirken göçmen kadınlar 
gebelik ve yeni doğan bebeğe sahipse daha fazla risk altındadırlar. Ayrıca kadın olmalarına bağlı olarak 
cinsel taciz, tecavüz ve şiddet gibi durumlarla karşılaşma olasılıkları da artmaktadır. Ayrıca göç edilen 
ülkede ayrımcılığa da maruz kalmaktadırlar. Bu süreç içerisinde göçmenler hem birey olarak hem de aile 
olarak etkilenmektedirler (Benage, Greenough, Vinck, Omeira & Pham, 2015; Korkmaz & Avci, 2018). Göç 
eden bireyler bu tür olumsuzlukları yaşamasına bağlı olarak stres, depresyon ve anksiyete gibi psikolojik 
sorunlar yaşayabilmektedirler (Korkmaz & Avci, 2018). Psikolojik olarak sorun yaşayan göçmen bireylere 
danışmanlık yaparken, gelinen ve göç edilen yerin kültürel ve sosyal özelliklerinin, göç eden kişinin kişisel 
özelliklerinin ve algılamalarının göz önüne alınması önemlidir (Erol & Ersever, 2014). 
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Koronavirüs (Covid-19 Pandemisi) 
Çin’in Wuhan bölgesinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi olumsuz 
etkileriyle birlikte küresel bir sağlık krizine dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi 
kategorisine alınmış ve Antartika hariç tüm kıtalarda etkisini göstermiştir. Kökeni, yayılması, belirsizliği ve 
karmaşıklığı nedeniyle tüm dünyada sağlık, politik, ekonomik ve kültürel pek çok açıdan etkilemiştir 
(Akyüz, 2020; Dünya Sağlık Örgütü, 2020; Grasselli, Pesenti ve Cecconi, 2020; Jakovljevic, Bjedov, Jaksic 
ve Jakovljevic, 2020). Covid-19 pandemisinden önce dünyada pek çok salgın olmuştur. Fakat hiçbir salgının 
küresel etkileri aynı olmamıştır. Bu nedenle var olan pandemi sürecinin daha önceki pandemilerle veya var 
olan kriz durumlarıyla karıştırılmaması ve kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Çünkü her kriz 
kendine özgü özelliklere sahiptir. Planlamalar ve müdahaleler yapılırken bu durumun da göz önüne alınması 
gerekmektedir (Sarı & Sarı, 2020). 
Henüz tedavisinin ve aşısının bulunmaması, alınması gereken önlemlerin de artmasına neden olmaktadır. 
Küresel boyutta bir kriz olması sebebiyle de ülkeler bu ve buna benzer salgın durumlarında geniş çaplı 
davranış değişiklikleri de geliştirmek zorundadırlar (Bavel, ve ark. 2020; Yücesan & Özkan, 2020). 
Salgınlara hazırlıklı olmak ve etkileyen faktörleri öncesinden öngörebilmek için; planlama, kaç kişiyi etkisi 
altına alacağının tahmin edilebilmesi, iletişim, eğitim ve öğretim faaliyetleri, tıbbi yönetim, gözetimin 
sağlanması gibi konuların değerlendirilmesi gerekmektedir (Aminizadeh ve ark. 2019; Yücesan & Özkan, 
2020). 
Salgın meydana geldiğinde veya öncesinde planlamanın yapılması bütün süreçlerin kontrol altına 
alınabilmesi açısından önemlidir (Yücesan & Özkan, 2020). Günü kurtarmak adına yapılan müdahaleler kriz 
yönetimi değildir (Akyüz, 2020). Bu sürecin yönetilmesinde, bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza 
indirilmesinde, rehberlik yapmada hem ulusal hem de uluslararası örgütlere de çok önemli görevler 
düşmektedir (Akyüz, 2020; Bavel, ve ark. 2020; Yücesan ve Özkan, 2020). Bunlar; krize hazırlık yapmak, 
etkili ve hızlı cevap vermek ve mümkün olan en az kayıpla bu süreçten çıkmaktır (Akyüz, 2020).  
Covid-19 etkeni olan virüsün hakkında tam olarak bilgiye sahip olunmaması bu krizin ortaya çıkarabileceği 
zararın boyutunun önceden kestirilmesi konusunda tahminde bulunmayı zorlaştırmaktadır (Korkmaz, 2020). 
Üstelik bu süreç içerisinde alınmış olan her kararın ve yapılan müdahalelerin yeni risklerin ve belirsizliklerin 
de ortaya çıkarabileceği unutulmamalıdır (Çınar ve Oğuz, 2020). Bu sürecin kontrol altına alınmasındaki en 
temel faktörler strateji, yeni normal ve kontrollü sosyal hayattır. Pandemi sürecinde ülkeler ve örgütler 
strateji planları ortaya koymuş ve onları uygulamaya başlamışlardır. Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip olan 
Yeni Zelanda, bu süreci iyi yöneten ülkelerden birisi olmuştur. İlk vakanın teşhis edilmesinden kısa bir süre 
sonra ülke sınırlarını diğer ülkelere kapatmışlardır. Daha sonrasında belirli bir süre yeni vaka 
bildirilmemiştir. Yeni Zelanda’nın yürütmüş olduğu bu strateji dünya genelinde memnuniyetle karşılanmış 
ve başarıyla yürütülmüştür (Akyüz, 2020). 
 
KRİZ VE RİSK İLETİŞİMİ 
Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan bir hastalık ya da bu duruma ilişkin her türlü bilgi sesli, yazılı ya 
da görsel iletişim kanallarıyla birlikte dünyanın bir başka yerine iletilebilir. Bu konuda alınacak tedbirlerin 
ve yapılacak olan bilgilendirmelerin halka ulaştırılması konusunda medyanın olumlu bir etkisinin olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Fakat gerçekte var olan bir durumun abartılması veya yanlı bir şekilde sunularak 
bireyleri kışkırtması toplumda korku ortamı yaratabilir. Dolayısıyla hastalıktan etkilenmeyenlerin bile 
etkilenmesine neden olabilir (Bulduklu & Karaçor, 2017; Tüzün ve ark., 2020). 
Salgın dönemlerinde iletişim salgının olmadığı dönemlere oranla daha önemli hale gelmektedir. Karmaşa ve 
belirsizliklerin etkisinin azaltılması, daha sonrasında ise toplumun daha kolay toparlanması açısından 
iletişimin önemi büyüktür. Bu süreç içerisinde yer alan iletişime kriz iletişimi adı verilmektedir. Kriz 
iletişimi, herhangi bir kuruluşun ötesinde, o kuruluşu da içerisine alan, beklenmedik ve acil bir durum 
karşısında halkın bilgilendirilmesi sürecini içerir (Özkan, Tüzün, Dikmen & İlhan, 2020). Dolayısıyla kriz 
iletişiminin nasıl yapıldığına göre zararın daha az şekilde atlatılması ve kontrol altına alınması konusunda 
yardımcı da olabilir, süreci daha da kötü hale getirebilir (Tüzün ve ark., 2020). 
Risk iletişimi bir davranışın ya da bir etkenin olumlu ve olumsuz tipleri ve etkisinin büyüklüğü ya da 
küçüklüğü hakkında topluma bilgi verilmesini içerir. Risk iletişimi, bireylere sigara içmek gibi olumsuz 
davranışların ve aşı olmak, tıbbi tedavi görmek gibi olumlu davranışların hakkında seçim yapmasına 
yardımcı olur. Bir bütün olarak düşünüldüğünde kriz ve risk iletişimi, acil kriz iletişimini ve karar verme 
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sürecini sağlıklı hale getirmeyi, konuya ilişkin uzmanlar ile toplum arasındaki iletişimin kurulmasını 
sağlamaktadır. Bu süreç içerisinde verilen kararların geri dönüşümü olmayabilir ya da verilen kararların 
olası sonuçlarının ne getireceği tahmin edilemeyebilir. Bu noktada risk iletişimi “içme suyunu arıtmalı 
mıyım?”, “çocuğumu okula göndermeli miyim?” gibi konularda bireylerin karar vermelerine yardımcı 
olabilir (CERC, 2018; Tüzün ve ark., 2020). 
Covid-19 İnfodemisi 
Dünya Sağlık Örgütü genel direktörünün “biz pandemiyle değil aynı zamanda infodemiyle savaşıyoruz” 
açıklaması yapmasıyla birlikte “infodemi” kavramı küresel anlamda gündeme gelene bir kavram olmuştur. 
İnfodemiyoloji, sağlık bilgisinin ve doğru olmayan bilgilerin dağılımı ile ilgili çalışmalar olarak 
tanımlanmaktadır (Gölbaşı & Metintas, 2020; WHO, 2020). Günümüzde internet kullanımın çok yüksek 
olması ve aranılan bilgilere rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Fakat duruma göre internette paylaşılan yanlış bir 
bilginin de hızlı bir şekilde yayılmasına da neden olabilmektedir (Gölbaşı & Metintas, 2020). 
Dünya Sağlık Örgütü toplumun bilgilendirilmesi konusunda bireylerin paylaşılan bilgiler konusunda yanlış 
bilgilere ulaşmaları ve kararsızlıklarının giderilmesi açısından kendi sayfasında efsane avcıları anlamına 
gelen “myth busters” başlıklı sayfa açmıştır. Bu sayfada alkol kullanımından, yemeklere biber eklenmesine 
kadar; sarımsak yemekten, ultraviyole ışınlara kadar birçok konuda öğrenilen yanlış bilgilerin doğruları 
sunulmaktadır (Tüzün ve ark., 2020; WHO, 2020a). 
Türkiye’de pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından Pandemi Bilim Kurulu kurulmuştur. Covid-19 ile 
ilgili tanı, tedavi ve izlemeyi içeren rehberler Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında yayımlanmaktadır. 
Ayrıca pandemi ile ilgili rehber ve algoritmalar da sürekli olarak güncellenmektedir. Böylece sağlık 
profesyonelleri açısından hem yanlış hem de aşırı bilgi kirliliğinden de baş edilmesi amaçlanmıştır. Sağlık 
Bakanlığı’nın sitesinde halkı bilgilendirmek adına maskenin doğru kullanımı, bulaş yolları ve doğru el 
yıkama gibi konularda da bilgiler bulunmaktadır (SB, 2020d; Tüzün ve ark., 2020). 
 
SAĞLIK KURUMLARINDA KRİZ YÖNETİMİ 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’un sağlık örgütleri tarafından ciddi bir şekilde ele alınması 
gerekmektedir. Bu nedenle kriz süresince sağlık yönetiminde uzun, orta ve kısa vadeli önlemlerin alınması 
gerekmektedir. Virüsün çok sayıda kişiyi etkilemesi ve bu kişilerin birlikte ve aniden sağlık hizmetlerinden 
yararlanmak istemeleriyle sağlık sistemleri bu kadar çok talebi karşılayamamış ve birçok ülkenin sağlık 
sistemi çökmesine neden olmuştur. Dolayısıyla, pandemi süreci tüm dünyada sağlık hizmetlerinin 
sunumunda, finansman, personel, kriz yönetimi ve ekipman gibi konularda beklenmedik ihtiyaçlar 
doğurmuştur (Vaccaro ve ark. 2020; Yücesan & Özkan, 2020). 
Covid-19 virüsü hastalanan bireylerin bir kısmında hastalığa dair belirtiler verirken, bazı hastalarda ise 
asemptomatik olarak seyretmiştir. Dolayısıyla bazı bireyler süreci ağır atlatırken bazılarının ise hafif 
şeklinde atlattığı görülmektedir. Bu noktada hafif atlatan bireylerinin takibinin uzaktan yapılabilirken, ağır 
bir tabloya dönüşeceği noktada en kısa sürede hastaneye sevk edilmesi gibi önlemler alınmıştır (Greenhalgh 
ve ark. 2020; Yücesan & Özkan, 2020). 
Pandemi sürecinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulmasında Covid-19 açısından şüpheli olan 
hastaları ve şüpheli olmayanların ayırarak farklı alanlarda muayene ve tedavi etmişlerdir.  Aile Sağlığı 
Merkezlerinde (ASM) fiziksel alanlar tekrar gözden geçirilmiş, düzenlemeler yapılmış ve bulaşıcı 
hastalıklara karşı önlemler alınmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran hastaların Covid-19 
açısından şüpheli olduğu düşünüldüğünde izolasyon kurallarına uyularak ikinci veya üçüncü basamak sağlık 
hizmetlerine sevkleri gerçekleştirilmiştir. Hatta teması olduğu belirlenen hastaların da takipleri de yine aile 
hekimleri tarafından yapılmıştır. Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetlerinde yer alan sağlık profesyonelleri 
de filyasyon ve sürveyans çalışmalarına da katılmışlardır (SB. 2020c; Yücesan & Özkan, 2020). 
İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde pandemi sürecinde hastane içerisindeki viral yükün ve hasta 
popülasyonunun fazla olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı şüpheli hastaların sağlık kuruluşlarına başvuru 
sırasında uygulanması gereken vaka yönetimi ile ilgili algoritmalar yayımlanmıştır. Hastane yönetimleri ise 
bu konuda hassas davranmışlardır. Bu nedenle Covid-19 tanısı almış hastaların diğer alanlardan izole bir 
şekilde teşhis ve tedavilerinin yapılması önemlidir. Bu hastaların teşhis ve tedavilerinin de yapılmasında 
görev alan sağlık personelinin kullanacağı koruyucu ekipmanın temin edilmesi, izolasyon ve tedavi alanının 
oluşturulması gibi konuları hastane yönetimi organize etmelidir (SB. 2020b; Yücesan & Özkan, 2020). 
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Pandemi sırasında personel eksikliğinin yaşanmaması da önemli konulardan birisidir. Covid-19 virüsü bu 
süreçte birçok hasta tarafından sağlık personellerine bulaşmıştır (Marchand-Senécal 2020). Bu konuda 
hastane personelinin güvenliğinin sağlanması hastane yöneticileri tarafından garanti altına alınmalıdır. Rutin 
olarak tetkiklerin ve taramaların yapılması sağlanmalıdır. Hastane yönetiminin pandemi süreci için 
hazırlamış olduğu acil eylem planına göre iş akış çizelgeleri oluşturulmalı, gerekli olduğu zamanlarda yeni 
personel alımı ya da başka birimden personelin kaydırılması şeklinde ihtiyaca göre personelin sağlanması 
gerekmektedir (Yücesan & Özkan, 2020). 
 
SONUÇ 
Kriz müdahalelerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi toplumun sağlığı açısından oldukça önemlidir. Çünkü 
kriz durumundan sağlıklı çıkamayan birey sonrasında ruhsal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (Yıldırım, 
2016). Her kriz birbirinden farklı özellikler gösterir, fakat kriz döneminde meydana gelen reaksiyonların 
azaltılması, durdurulması ve bireyin daha önceki işlevselliğine geri getirilebilmesi için hızlı bir şekilde 
müdahale edilmesi gerekir (Aydoğdu, Yıldırım, Özkan & Özkan, 2012).  
Bireylerin kriz dönemlerinden sağlıklı bir şekilde çıkabilmeleri için kriz yönetiminin iyi planlanmış, 
değerlendirilmiş ve müdahale edilmiş olması gerekir (Yıldırım, 2016). Kriz dönemlerinde bireylerin kafa 
karışıklıklarının ve bilinmezliğe bağlı stres, anksiyete durumlarının ortadan kaldırılması ve bireylerin 
olumsuz davranışlar sergilemesinin önüne geçilmesi için bireylerin uygun bir şekilde değerlendirilmeli ve 
bilgilendirilmelidir. Dolayısıyla kriz yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesi için krizin planlanması ve bu 
dönemde etkin bir iletişimin sağlanması krizin atlatılmasına ve fırsata dönüşmesine önemli katkıları 
olacaktır. 
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DİŞİ SIÇANLARDA ANNE OLMANIN EMPATİ DAVRANIŞI VE ANKSİYETE ÜZERİNE 
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MATERNITY ON EMPATHY BEHAVIOR AND 
ANXIETY IN FEMALE RATS 
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ÖZET 
Giriş ve Amaç: Kadınların çoğu anne olduktan sonra daha hassaslaştığını, etrafında olup bitenlerden daha 
kolay etkilenip daha duyarlı tepkiler verdiğini söyler. Ayrıca literatür verileri, anne-yavru bağlanmasının 
empati gibi olumlu sosyal davranışlarla benzer nörokimyasal mekanizmalar tarafından düzenlendiğini 
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı annelerde empati davranışının doğum yapmamış dişilere kıyasla nasıl 
etkilendiğini araştırmak ve anksiyete düzeylerini değerlendirmektir.  
Yöntem: Çalışma için 2 gruba ayrılmış toplam 20 adet yetişkin dişi Wistar sıçan kullanıldı. (1) Kontrol 
grubu (Hiç doğum yapmamış dişiler, n=10), (2) Anne grubu (1 kez doğum yapmış dişiler, n=10). Sıçanlar 2 
hafta boyunca kafeslerde ikili barındırılarak birbirlerine alışmaları sağlandı. Her iki grup, empati 
düzeneğinde 11 gün boyunca stresli türdeşine yardım amacıyla kapı açması için eğitildi. On ikinci günde 
kapı açma süreleri kaydedildi. Aynı gün açık alan ve yükseltilmiş artı labirent düzeneklerinde anksiyete 
analizleri yapıldı. Tüm istatistiksel analizler SPSS programı (SPSS, Chicago, IL) ile yapıldı. Veriler 
bağımsız örneklerde t testi ve Pearson korelasyon testi ile analiz edildi. 
Bulgular: Anne olan sıçanların kontrol grubuna göre 12. günde stresli türdeşini kurtarmak için daha kısa 
sürede kapı açtıkları tespit edildi (p<0,05). Açık alan düzeneğinde orta alanda ve kenar alanlarda geçirilen 
sürelerde gruplar arası fark saptanmadı. Anne grubunun yükseltilmiş artı labirent düzeneğinde katedilen 
toplam mesafe (p<0,05), açık kollarda geçirilen süre (p<0,05), açık kol frekansı (p<0,01), ortak alanda 
geçirilen süre (p<0,05) ve ortak alan frekansı (p<0,05)’nın anlamlı yüksek olduğu tespit edildi. Kapalı 
kollarda geçirilen süre ve kapalı kol frekansı gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Kapı açma süresi 
ile açık alan düzeneğinin kenar bölgesinde geçirilen süre arasında orta düzeyde negatif korelasyon saptandı 
(r = -0,468, p<0,05). 
Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen veriler doğum yapmış olan sıçanların doğum yapmayanlara kıyasla daha 
fazla yardım davranışı sergilediğini, karar verme süreçlerinin olumsuz etkilendiğini ve anksiyete 
düzeylerinin daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç annelerde yalnızca kendi yavrularının 
bakımına yönelik değil, başkalarına yönelik empatinin de artmış olabileceğine işaret etmektedir. 
Anahtar kelimeler: Annelik, empati, anksiyete, karar verme, sıçan. 
 
ABSTRACT 
Introduction and Aim: Most women say that, after becoming a mother, they become more sensitive, more 
easily affected by what is happening around them, and react more sensitively. Additionally, literature data 
suggest that mother-offspring attachment is regulated by neurochemical mechanisms similar to prosocial 
behaviors such as empathy. The aim of this study is to investigate how empathic behavior in mothers is 
affected compared to never-given birth females and to evaluate their anxiety levels. 
Method: A total of 20 adult female Wistar rats divided into 2 groups were used for the study. (1) Control 
group (never-given birth females, n=10), (2) Mother group (one-time-given females, n=10). The rats were 
housed in pairs in cages for 2 weeks and allowed to get familiar to each other. Both groups were trained for 
11 days in the empathy mechanism to open the door to help their stressed kin. Door opening times were 
recorded on the 12. day. On the same day, anxiety analyzes were performed in open field and elevated plus 
maze. All statistical analyzes were performed with SPSS program (SPSS, Chicago, IL). Data were analyzed 
with independent samples t-test and Pearson correlation test. 
Results: It was determined that mother rats opened the door faster on the 12th day to save their stressed 
mates compared to the control group (p<0.05). In the open field, there was no difference between the groups 
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in the time spent in the middle and thigmo zones. In the elevated plus maze, total distance moved  (p<0.05), 
time spent in open arms (p<0.05), open arm frequency (p<0.01), time spent in common area (p<0.05), and 
common area frequency (p<0.05) was found to be significantly higher in the mother group. However, time 
spent in closed arms and closed arm frequency did not differ significantly between groups. A moderate 
negative correlation was found between the door opening time and the time spent in thigmo zone of the open 
field (r = -0.468, p<0.05). 
Conclusion: The data obtained from this study reveal that rats that have given birth display more helping 
behavior, decreased ability of decision-making and have decreased levels of anxiety compared to those who 
have not given birth. This result indicates that mothers may have increased empathy not only for the care of 
their own offspring, but also for others. 
Keywords: Maternity, empathy, anxiety, decision-making, rat. 
 
GİRİŞ 
Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve 
içselleştirmek olarak tanımlanan empati; emosyonel ve kognitif empati olmak üzere 2’ye ayrılmaktadır (1). 
Emosyonel empati ‘ne hissettiğini hissediyorum’ daha primitif empati türü olarak kabul edilmekte (1), 
duygusal bulaşma ve mimik taklidi bu kapsamda ele alınmaktadır (2). Bebeklerdeki bulaşıcı ağlama ve 
yetişkinlerdeki bulaşıcı esneme  emosyonel empati için verilebilecek örneklerdir (3). Kognitif empati ‘ne 
hissettiğini anlıyorum’ daha üst düzey empati formu olarak düşünülmekte, bakış açısı edinme, yardım 
davranışı gibi bilişsel süreçleri kapsamaktadır (4). Kognitif empati ile bağlantılı beyin bölgeleri, “bellek ağı” 
olarak da anılan prefrontal korteks, temporo-parietal bileşke ve hipokampustan oluşmaktadır. Emosyonel 
empati, beynin “ayna nöron sistemi” olarak da adlandırılan inferior parietal lob ve amigdala bölgeleri ile 
ilişkilidir (1). Empatideki bu ayrıma rağmen normal empatik süreçlerde her iki ilişkili beyin bölgesi birlikte 
aktiftir (5).  Bazı hayvan türleri emosyonel empati yeteneğine sahipken, kognitif empati açıkça insan ve 
primatlarda gözlenmektedir. Kemirgenlerde ise türdeşine yardım davranışı kognitif empati olarak 
değerlendirilmektedir (2). Bu bağlamda sıçanlar hareketi kısıtlanmış ya da stresli kafes arkadaşına kapı 
açması konusunda eğitilmiştir. Kapı açmayı öğrenen sıçanların zamanla kapı açma sürelerinde kısalma 
saptanmıştır. Sıçanların kapı açma davranışını yalnızca kafes arkadaşları stresliyken gerçekleştirdiği, farklı 
bir obje varlığında ya da stres alanı boşken kapı açmadıkları gözlenmiştir. Bu olumlu sosyal davranışın 
altında yatan duygusal motivasyonun empatinin kemirgenlerdeki karşılığı olduğu düşünülmektedir (6). 
Kemirgenlerde empati ile ilişkili davranışları gösteren pek çok kanıt olmasına rağmen altta yatan nöral 
mekanizmalar henüz tam olarak aydınlatılamamıştır (2). Ancak literatürde Oksitosin (OXT) ve Arjinin 
Vazopressin (AVP)‘in rolünü gösteren pek çok çalışma mevcuttur (7, 8). 
Temas ve ikili birlikteliğe dayanan anne-yavru bağlanması insanlık tarihi boyunca pek çok kültürel 
toplumda heykellerde, çizimlerde ve oyuklardaki görüntüleriyle bilinçaltımızda köklü bir şekilde yer 
almakta ve bu bağlanma, insanın sevme kapasitesinin sembolü olarak kabul edilmektedir (9). Son yıllarda 
yapılan çalışmalar farklı hayvan türlerinde maternal davranışın temelinde OXT ve AVP’nin bulunduğuna 
dikkat çekmektedir (10-12). Bu nörohormonların annelik davranışı üzerinde etkili oldukları beyin bölgeleri 
ise nucleus accumbens, anterior singulat korteks, prefrontal korteks ve amigdala’dır (13-16). Dolayısıyla 
anneliğin nöral temellerinin, bir annenin yavrusundan gelen sinyalleri tanıyıp uygun plan yapmasını 
sağlamak üzere, sosyal kognisyon ve empati ile ilişkili yolaklarla bütünleştiği görülmektedir. 
Annelerde doğum sonrası OXT ve AVP düzeyinde artış olduğu bilinmektedir (17). Ancak annelerde 
yavrularına karşı ilgi artışının yanı sıra empati gibi olumlu sosyal davranışların nasıl etkilendiğine dair 
literatürde çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı anne olmanın empati davranışı ve anksiyete 
üzerindeki etkisini araştırmaktır.  
 
YÖNTEM 
Bu araştırmada yetişkin dişi Wistar sıçanlar kullanılmıştır. Tüm sıçanlar 23±1°C oda sıcaklığında, 12 saat 
aydınlık ve 12 saat karanlık periyod sağlanarak her kafeste 2 hayvan olacak şekilde, yemlerine ve suya 
serbestçe erişebilecekleri konumda barındırılmıştır. Her deney grubunda 10 hayvan olacak şekilde, 2 deney 
grubu oluşturulmuştur. Gruplar için hayvan seçimi rastgele yapılmıştır. 
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Deney grupları 
Hiç doğum yapmamış dişiler (n=10) 
Bir kez doğum yapmış dişiler (n=10) 

Doğum yapmış dişiler, 21 günlük laktasyon dönemini tamamlamış sıçanlar arasından seçilmiştir. 
Empati deneyleri 
1. Empati Düzeneği: Deneyler için üzeri delikli şeffaf, yanları siyah pleksiglastan yapılmış bir düzenek 
kullanılmıştır (18). Kutunun ortasında, kutuyu iki eşit parçaya bölen transparan bölüm bulunmaktadır. 
Düzenekte oluşan iki odacıktan bir tanesi 9 cm su ile doldurulabilen stres bölmesi, diğeri ise kurtarıcı 
hayvanın konulacağı 10 cm yükseltilmiş kuru bölmedir. Transparan bölümün ortasında 60 mm çapında iki 
bölüm arasında geçişi sağlayan delik ve deliği kapatan 80 mm çapında kapı mevcuttur. Sıçanlar kapıyı iterek 
ya da kapının ortasındaki kolu çekerek açabilmektedir (Şekil 1). 

 
Şekil 1: Empati düzeneği. 

2. Kapı açmayı öğretme: Sıçanların her biri sırasıyla beşer dakika olmak üzere kurtarma bölmesine 
konularak kapı açma davranışları gün ve süre olarak kaydedilmiştir. Sıçan beş dakika içerisinde ya da beş 
dakikanın sonunda kapı açma davranışı gösterdiğinde, kullanılan sıçan için o günkü deney sonlandırılmıştır. 
Bu deney, her kafes grubu için 11 gün boyunca tekrarlanmıştır. Tekrarlayan dört günün üçünde 60 saniye 
içinde kapı açmaları öğrenme kriteri olarak kabul edilmiştir. Deney protokolü gündüz 9:00-13:00 arası 
yürütülmüştür. 
3. Testler: 11 günlük kesintisiz öğrenme sürecinin ardından, 12. günde sıçanların kapı açma süresi 
kaydedilerek empati deneyleri sonlandırılmıştır.  
Anksiyete benzeri davranışın değerlendirilmesi 
Grupların anksiyete benzeri davranışları açık alan testi ve yükseltilmiş artı labirent testi ile 
değerlendirilmiştir.  
Açık alan testi: Açık alan testi için 35 lükslük bir ışık kaynağı ile aydınlatılmış 1x1 metrelik bir alan 
kullanılmıştır. Deney hayvanı alanın tam ortasına konup 5 dakikalık test süresince alan içindeki hareketleri 
kamera ile kaydedilerek analiz edilmiştir. Açık alan testinde zemin 16 kareye bölünmüştür (12’si kenarlarda, 
%75; 4’ü merkezde, %25). Her bir deneğin alanın kenarlarında ve ortasında geçirdiği süreler kaydedilmiştir 
(19).  
Yükseltilmiş artı labirent testi: Yükseltilmiş artı labirent testi için zeminden 50 cm yüksekte, merkezde 5x5 
cm’lik bir merkez platform ile yanlarda 50 cm uzunluğunda, 10 cm genişliğinde, 0.5 cm yüksekliğinde 
duvarları bulunan iki açık ve 50 cm uzunluğunda, 10 cm genişliğinde, 40 cm yüksekliğinde duvarları 
bulunan iki kapalı koldan oluşan bir düzenek kullanılmıştır. Deney hayvanı açık kollardan birine bakacak 
şekilde merkez platforma bırakılarak 5 dakika boyunca kamera ile izlenmiş, açık ve kapalı kollara giriş 
sayısı ile merkez platformda ve kollarda geçirdiği süre kaydedilmiştir (19).  
İstatistiksel analiz 
İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. 12 günlük empati test sürecinde kapı açma 
süreleri GLM-tekrarlayan ölçümler post-hoc Bonferroni kullanılarak analiz edilmiştir. Gruplar arasındaki 
farklılıklar bağımsız örneklerde t testi ile değerlendirilmiştir.  Gruplar arası korelasyon analizi Pearson 
korelasyon testi ile yapılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı sınır değer olarak kabul edilmiştir. 
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SONUÇ 
On iki günlük kapı açmayı öğrenme deneyleri boyunca empati test düzeneğinde sıçanların ortalama kapı 
açma süreleri giderek kısalmıştır. (F1,19 = 36.144, p < 0.0001) (Şekil 1A). On ikinci günde anne grubunun 
kapı açma süresi kontrol grubuna kıyasla anlamlı olarak daha kısa bulunmuştur. (t14=-2.418 p < 0,05) (Şekil 
1B). 
 

 
 

 
 
Şekil 1: Empati test sonuçları. (A) Empati test düzeneğinde 12 gün boyunca günlük ortalama kapı açma 
süreleri. (B) On ikinci günde grupların kapı açma süreleri. * p<0,05 
 
Açık alan test düzeneğinin orta alanında ve kenar zonlarda geçirilen süreler gruplar arasında anlamlı 
değişiklik göstermedi (p>0,05) (Şekil 2A ve 2B). 
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Şekil 2: Açık alan test sonuçları. (A) Açık alan test düzeneğinin orta alanında geçirilen süre (sn). (B) Açık 
alan test düzeneğinin kenar zonlarında geçirilen süre (sn).  
 
Yükseltilmiş artı labirent düzeneğinde katedilen toplam mesafe (t17=2.121; p<0,05), açık kollarda geçirilen 
süre (t17=2.668; p<0,05), açık kol frekansı(t18=-3.002; p<0,01) ortak alanda geçirilen süre (t14=2.191; 
p<0,05), ortak alan frekansı (t18=2.372; p<0,05) anne grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek 
bulundu (Bkz Şekil 3). 
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Şekil 3: Yükseltilmiş artı labirent test sonuçları. (A) Yükseltilmiş artı labirent test düzeneğinde katedilen 
toplam mesafe (cm). (B) Yükseltilmiş artı labirent test düzeneğinin açık kollarında geçirilen süre (sn). (C) 
Yükseltilmiş artı labirent test düzeneğinin ortak alanında geçirilen süre (sn). *p<0,05 
Açık alan düzeneğinin kenar zonlarında geçirilen süre ile 12. günde kapı açma süresi arasında orta düzeyde 
negatif korelasyon saptandı (r=-0,468; p<0,05) (Şekil 4). Ayrıca 12. Günde kapı açma süresi ile yükseltilmiş 
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artı labirent düzeneğinde katedilen toplam mesafe(r=-0,573; p<0,01), ortalama hız(r=-0,573; p<0,01) ve açık 
kollara giriş frekansı(r=-0,550; p<0,05) arasında yüksek düzeyde negatif korelasyon tespit edildi. 
 
TARTIŞMA 
Hiç doğum yapmamış dişi sıçanlar ile bir kez doğum yapmış dişi sıçanların empati ve anksiyete düzeylerinin 
karşılaştırıldığı bu çalışmada doğum yapmış olanların kapı açarak  stresli kafes arkadaşını daha hızlı 
kurtardığı tespit edilmiştir. Bu sonuç anne sıçanların daha fazla empati davranışı sergilediğine işaret 
etmektedir. Anksiyete düzeylerini ölçmek için uygulanan açık alan testinde ise gruplar arası anlamlı farklılık 
saptanmazken, bir diğer anksiyete deney platformu olan yükseltilmiş artı labirent düzeneğinde katedilen 
toplam mesafe, açık kollarda geçirilen süre, açık kollara giriş frekansı, ortak alanda geçirilen süre ve ortak 
alan frekansının anne grubunda anlamlı yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca sıçanların kapı açma süresi ile 
açık alan düzeneğinin kenar zonlarında geçirilen süre arasında orta düzeyde negatif korelasyon mevcuttur. 
Bu sonuç annelerde postpartum dönem sonrasında bile anksiyete düzeylerinin azaldığını, karar verme 
süreçlerinin olumsuz etkilendiğini ve daha empatik davrandıklarını ifade etmektedir.  
Anne olmak bir kadının yaşamında oldukça fazla değişimin bir arada yaşandığı kompleks bir dönemdir. 
Gebelik, doğum ve doğum sonrasında meydana gelen hormonal değişimler, annenin bebeğine karşı olan 
sorumluluğunu yerine getirebilmesi amacıyla annenin motivasyon, duygudurum ve bilişsel yeteneklerini 
değiştirerek nöronal sistemini yeniden şekillendirir (20). Annelerde empati davranışını inceleyen çalışmalara 
baktığımızda günümüze dek bu alanda yapılan çalışmaların annelerde, başkalarına ait yavruların ağlama 
sesine yanıt olarak elektrodermal aktivitelerinin ölçümüne ya da ankete dayalı oldukları görülmektedir. Yeni 
doğum yapmış annelerde ve daha önce annelik deneyimi yaşamış multipar kadınlarda, hiç doğum yapmamış 
kadınlara göre, bebek ağlama sesine yanıt olarak kalp hızının anlamlı olarak arttığı saptanmıştır (21). Bu da 
annelerde yalnızca kendi yavrularının bakımına yönelik değil, başkalarına yönelik de empatinin artmış 
olabileceğine işaret etmektedir. Yakın zamanda yapılan başka bir çalışmada ise OXT hakimiyetindeki 
emzirme döneminde annelerin mutlu ve kızgın yüz ifadelerini tanıma becerisi test edilmiş ve bu dönemde 
mutlu ifadelerin tanınmasının hızlandığı, kızgın yüz ifadelerinin ise daha yavaş tanındığı saptanmıştır (22). 
Bu çalışmanın sonuçları da annelerde olumlu sosyal davranışların artmasına yönelik ipucu olarak 
değerlendirilebilir. Bizim çalışmamızda ise anne sıçanların hiç doğum yapmamış türdeşine kıyasla daha 
fazla yardım davranışı sergileyerek daha empatik davrandıkları saptanmıştır. Bu sonuç, annelerin 
başkalarına yönelik empati davranışının da gelişmiş olduğunu göstermekte ve bu yönüyle annelik ve empati 
alanındaki çalışmaları daha ileri bir noktaya taşımaktadır.  
Annelik döneminde meydana gelen bir diğer değişim ise hipotalamo-hipofizo–adrenal sistemin daha az 
çalışarak stres yanıtını baskılaması, böylece anne ve bebeğin strese bağlı olumsuz etkilerden korunmasıdır 
(23). Annelik aynı zamanda anksiyete ile ilişkili beyin bölgelerinin aktivitesini de azaltmaktadır (24).  
Ayrıca annelerde postpartum dönem sonrası anksiyete düzeylerinin değişimini inceleyen bir çalışmada, 
multipar ve primipar dişilerin son doğumdan 18 ay sonra bile yükseltilmiş artı labirent düzeneğinde daha az 
anksiyete-benzeri davranış sergilediği gösterilmiştir (25). Bu sonuç anne olmanın kadın nöral sistemi ve 
davranış patterni üzerindeki kalıcı etkisini ortaya koymaktadır. Bizim çalışmamızda ise anne sıçanların 
laktasyon sonrası dönemde yükseltilmiş artı labirent düzeneğinin açık kollarında geçirdiği süre ve açık 
kollara giriş frekansı anne olmayan sıçanlara göre anlamlı olarak artmıştır. Bizim çalışmamızdan elde edilen 
veriler annelerde anksiyete düzeylerinin kalıcı olarak azalmasını destekler niteliktedir. Çalışmamızın bir 
diğer önemli bulgusu ise anne grubunda yükseltilmiş artı labirentte katedilen toplam mesafenin artmasıdır. 
Bu durum annelerde lokomotor aktivite artışı olarak değerlendirilebilir (26). Ayrıca bu çalışmada sıçanlar 
artı labirent deneyinin hemen öncesinde açık alan testine tabi tutulmuştur. Literatüre bakıldığında da 
yükseltilmiş artı labirent düzeneğinden önce sıçanların açık alan düzeneği gibi yeni bir çevreye maruz 
kalmasının artı labirentte motor aktivitelerini arttırabildiğine dikkat çekilmektedir (27, 28). 
Bizim çalışmamızda yükseltilmiş artı labirent deney düzeneğinde ortak alanda geçirilen süre ve ortak alan 
frekansı anne sıçanlarda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur. Bu sonuç anne sıçanların karar 
verme sürecinde yaşadıkları zorluk ile açıklanabilir (26). Postpartum dönemde yaşanan nöral değişimlerin 
beynin pek çok farklı bölgesini etkileyerek işlevsel değişikliklere yol açtığı gösterilmiştir. Özellikle 
hippokampus, prefrontal korteks, amigdala, nukleus accumbens gibi beyin bölgelerinde nörogenez ve 
sinaptik plastisitenin etkilendiği bilinmektedir (20). Ayrıca sıçanlarda postpartum dönemde yapılan bir 
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çalışmada amigdala, medial prefrontal korteks, nukleus accumbens ve dorsal hipocampusta mikroglia 
dansitesinde azalma saptanmıştır (20). Nukleus accumbens ve medial prefrontal korteks inaktivasyonunun 
ise karar verme becerisinde azalma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (29).  
Sonuç olarak, çalışmamızdan elde edilen veriler, anne sıçanların doğum yapmayanlara kıyasla daha fazla 
yardım davranışı sergilediğini, karar verme süreçlerinin olumsuz etkilendiğini ve anksiyete düzeylerinin 
daha düşük olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç annelerde yalnızca kendi yavrularının bakımına yönelik 
değil, başkalarına yönelik empati davranışının de artışını göstermesi açısından literatürdeki ilk çalışmadır. 
Ayrıca bu çalışmanın verileri anneliğin beraberinde getirdiği nörokognitif ve davranışsal değişimlerin kalıcı 
bir şekilde düzenlendiğine işaret etmektedir. Davranışsal değişimlerin ilgili nöronal bölgelerdeki yapısal ve 
moleküler mekanizmalarını ortaya koyan daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ÖZET 
Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin sağlıklı akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitim görmesi ve onlarla 
etkileşime girerek beceriler kazanmasını, destek eğitimi almasınının sağlandığı özel eğitim uygulamasına 
kaynaştırma eğitimi denilmektedir. Kaynaştırma eğimin uygulanmasında  özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin 
ebevenylerinin, okuldaki idari yapının, öğretmenlerin, rehberlik hizmetini sağlayan öğretmenlerin birlikte 
hareket etmeleri özel gereksinimli bireyin gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu sebeple 
kaynaştırma eğitimi tek bir kişiyi değil bütünü kapsamaktadır. Kaynaştırma öğrencilerinin toplumla 
bütünleşmeleri ve bağımsız yaşam becerilerini kazanmalarında kaynaştırma programlarının başarıyla 
yürütülmesi son derece önemlidir. Kaynaştırma programlarının başarıyla yürütülmesinde sınıf 
öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumları kaynaştırma öğrencilerini olumlu yönde etkileyecektir. 
Türkiye’de sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarını inceleyen araştırmalara bakıldığında, 
öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının olumsuz olduğu ve kaynaştırma konusundaki 
bilgilendirmenin, tutumları olumlu yönde değiştirdiği görülmüştür. Bununla birlikte sınıf öğretmenlerinin 
kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarını inceleyen az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışma böyle bir 
gereksinimi karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma 
öğrencilerinin eğitimine ilişkin yönelik tutumlarının araştırılarak ortaya çıkarılması ve kaynaştırma 
eğitiminin sürdürülmesinde yeni öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmamız 2021-2022 yılı 
Batmandaki 3 kamu kurumu olan ilkokulda görevli olan 15 sınıf öğretmeninin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılanlar öğretmenlere demografik bilgilerden oluşan sorular ve uzman 
görüşü alınarak araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan “Görüşme Soruları’’ 
yöneltilmiş. Ayrıca araştırma gönüllülük esaslı olmak şartıyla birebir görüşülerek gereçekleştirilmiştir. Yarı-
yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik,  analizi ile 
değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Kaynaştırma, Özel Eğitim. 
 
ABSTRACT 
Inclusive education is a special education practice in which individuals with special needs receive education 
in the same class with their healthy peers, gain skills by interacting with them, and receive support 
education. In the implementation of inclusive education, the parents of the individual in need of special 
education, the administrative structure in the school, the teachers, the teachers who provide the guidance 
service play an important role in the development of the individual with special needs. For this reason, 
inclusive education does not cover a single person, but the whole. Successful execution of mainstreaming 
programs is extremely important for mainstreaming students to integrate into society and gain independent 
living skills. In the successful execution of mainstreaming programs, classroom teachers' attitudes towards 
mainstreaming will positively affect mainstreaming students. When we look at the studies examining the 
attitudes of classroom teachers towards inclusion in Turkey, it has been seen that teachers' attitudes towards 
inclusive education are negative and that informing them about inclusiveness changes the attitudes 
positively. However, there are few studies examining the attitudes of classroom teachers towards inclusive 
education. This study was carried out to meet such a need. The aim of the study is to investigate the attitudes 
of classroom teachers towards the education of inclusive students and to develop new suggestions for the 
continuation of inclusive education. Our research was carried out with the participation of 15 classroom 
teachers working in the primary school, which is 3 public institutions in Batman, in the year 2021-2022. 
"Interview Questions", consisting of questions consisting of demographic information and open-ended 
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questions prepared by the researchers by taking expert opinion, were asked to the teachers who participated 
in the study. In addition, the research was carried out by one-to-one interviews, on condition that it was 
voluntary. The data obtained by using a semi-structured interview form were evaluated with descriptive 
analysis and content analysis. 
Keywords: Classroom Teacher, Inclusion, Special Education. 
 
GİRİŞ 
Eğitim kurumlarında veya diğer herhangi bir kurum ve kuruluşlarda akranlarına kıyasla daha zor veya daha 
fazla çaba sarf ederek öğrenen bireyler bulunmaktadır(Deniz, 2008;  Uysal, 1995). Bu bireyler özel birey 
veya öğrenci olarak tanılandırılmaktadır. Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin sağlıklı akranlarıyla 
birlikte aynı sınıfta eğitim görmesi ve onlarla etkileşime girerek beceriler kazanmasını, destek eğitimi 
almasınının sağlandığı özel eğitim uygulamasına kaynaştırma eğitimi denilmektedir. (Sucuoğlu, 2006). 
Kaynaştırma eğitiminde, özel eğitimi ihtiyacı olan bireyin akranları ile birlikte kaynaşması etkileşimde 
olarak eğitimini en iyi seviyede gerçekleştirmesi beklenmektedir (Demirezen ve Akhan, 2016). 
Kaynaştırmanın eğitimin asıl amacı, kaynaştırma öğrencileri ile normal gelişim gösteren öğrenciler 
arasındaki etkileşimin nicelik ve niteliğinin artacağı, böylece toplumsal engellerin ortadan kalkacağı ya da 
en azından azalacağı ve toplumsal kabulün artacağıdır (Kaner, 2000).  Başarılı bir kaynaştırma 
uygulamasının, sınıf öğretmeninin ve okul personelinin kaynaştırma uygulamasının gerekliliğine inanmaları 
ve bu konuda gerekli özveriyi göstermeleri gerekir. Tüm sınıfı kaynaştırma eğitimi uygulaması hakkında 
bilgilendirilerek onları hayata hazırlanmalarına olanak vermeli (Batu, 2000; Kırcaali-İftar, 1998). 
Kaynaştırma eğitiminin başarısını etkileyen en önemli etkenlerden birisi de öğretmenlerdir. Özellikle sınıf 
öğretmenlerinin, özel eğitim gerektiren bireyleri tanıyabilme, kaynaştırma ilkelerini uygulayabilme, 
programın içeriğine ilişkin yöntem ve teknikleri kullanabilme ve öğrencinin performansını ölçme ve 
değerlendirme kriterlerine uygun şekilde değerlendirme yapabilme yetisine sahip olabilmesi son derece 
önemlidir. Sınıfında kaynaştırma eğitimi alacak çocuklara nitelikli eğitim verilmesi sınıf öğretmeninin temel 
görev ve sorumlulukları arasındadır. Öğretmen; kaynaştırma çocuğunun akranlarıyla kaynaşmasında, pozitif 
bir ortam oluşturulmalı ve kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan bireyin ailelerinin bu süreçte yer alması önem 
arz etmektedir Kaynaştırma öğrencilerinin  sınıf içi ihtiyaçlarının karşılanması ve olumlu etkileşimin 
oluşması, toplumda ve okulda sosyal kabulünün sağlanması çoğunlukla sınıf öğretmenine bağlıdır (Yıkmış 
ve Bahar, 2002). Okullar, iş ortamları, aile ortamı gibi ortamlar etkileşimin olduğu yerlerdi ve 
toplumsallaşmayı sağlamaktadır. Toplumsallaşma sürecinde karmaşık bir düzene sahip olan özel 
gereksinimli kaynaştırma öğrencileri için son derece önemli olmaktadır. Çünkü özel gereksinime ihtiyacı 
olan bireyler özel olarak uyarlanmış eğitime ihtiyacı olmaktadır (İlk, 2014). Eğitimde özel eğitime ihtiyacı 
olan bireyler için yapılan uyarlama süreci yalnızca özel eğitim öğretmenlerinin yapması gerektiği bir durum 
değildir. Özel eğitim öğretmenlerinin yanı sıra diğer öğretmenlerin bu süreçte öğrenciye ve diğer 
öğretmenlere katkıda bulunmaları kaynaştırma eğitiminin ilerlemesinde önemli olmaktadır. Özellikle sınıf 
öğretmenleri bu süreçte çok daha fazla katkı sağlayacak öğretmen grubudur. Tüm bu görüşler dikkate 
alındığında kaynaştırma eğitiminde sınıf öğretmenlerinin hayati öneme sahip oldukları anlaşılabilmektedir. 
Kaynaştırma uygulamalarının düzgün bir şekilde ilerlemesinde önemli unsurlardan biride özel eğitime 
ihtiyacı olan kaynaştırma öğrencilerinin her birinin özelliklerinin farkında olmak ve buna bağlı olarak 
öğrencilere eğitim materyalleri sunmaktadır. Öğretmenler derste kaynaştırma öğrencileriyle özel ilgilenmeli 
onları teşvik etmeli, cesaretlendirmeli ve ders aktif şekilde katılımlarını sağlamaları gerekmektedir. (Güven, 
2011). Kaynaştırma eğitimi sadece kaynaştırma eğitimine ihtiyacı olan öğrencinin yanı sıra  normal gelişim 
gösteren akranlarına da olumlu katkıları olmaktadır. Özellikle akranları ileriki yaşamlarında önlerine 
çıkabilecek kaynaştırma veya özel gereksinimli bireylerle önceden elde edindikleri bilgiler ve tecrübeler 
dahilinde onları anlayarak yardımcı olabilmektedir. Bunun sonucunda ise bu bireylerin kendi kimliklerinin 
geliştirmelerinde olumlu katkılar sağlayacaktır (Ulutaşdemir, 2007). 
Eğitim ortamındaki kaynaştırma uygulamaları üç farklı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar kaynak oda, yarı 
zamanlı ve tam zamanlıdır. Kaynak oda destek grubunda normal gelişim gösteren sağlıklı akranların özel 
eğitim okullarında eğitimini sürdürmesi durumudur. Yarı zamanlı, özel eğitime ihtiyacı olan kaynaştırma 
öğrencilerinin normal sağlıklı akranlarıyla aynı okulda fakat farklı sınıfta eğitim görmesidir. Tam zamanlı 
ise kaynaştırma öğrencisinin normal akranlarıyla aynı okulda ve aynı sınıfta eğitimini sürdürmesidir (MEB, 
2010). 
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Deneysel Çalışmalar 
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması 
kullanılmıştır. Özel durum çalışmaları bilginin derinlemesine ve geniş çapta elde edilebilmesini sağlayan bir 
yöntem olarak görülmektedir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2013). Araştırmada 
Batman ilindeki kamu kurumlarında görev yapan sınıf öğretmenleri yer almış ve kaynaştırma süreciyle ilgili 
fikir ve görüşleri incelenmiştir. Verilerin toplanmasında öncelikle soru havuzu oluşturulmuş. Havuzda 
toplanan sorular alanda uzman eğitimcilerin görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü sonucunda ise 7 soru 
seçilmiştir. Soruların geçerlilik ve güvenirliliği uzmanlar ile tespit edilerek araştırmaya katılan 15 ilköğretim 
sınıf öğretmenlerine sorularak cevaplar alınmaya çalışılmıştır. İlköğretim sınıf öğretmenlerinin sorulara 
verdikleri cevaplar ses kaydı yapılarak kaydı tutulmuş ve sonrasında bu ses kayıtları analiz edilmiştir. Bu ses 
kayıtlarının analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Ayrıca öğretmenlere sorular 
sorulurken kodlama yapılmış. Öğretmenlere kod harf ve numarası verilmiştir. Buna göre Ö1, 1.öğretmeni, 
Ö2, 2. Öğretmeni tamsil etmektedir. Bunun haricinde öğretmenlerle yapılan görüşmelerin yazılı kaydı da 
tutulmuştur. 
 
Tablo 1: Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerinin dağılımları. 

Demografik Bilgiler Düzey N F(%) 
Cinsiyet Kadın 9 60 
 Erkek 6 40 
Öğrenim Durumu Lisans  12 80 
 Lisansüstü 3 20 
Medeni Durum Evli 12 20 
 Bekâr 3 80 
Görev Yapılan Okul 
Türü 

İlkokul 15 100 

Branş Sınıf Öğretmeni 15 100 
Mesleki Kıdem 5 yıl ve üzeri 15 100 
Görev yaptığınız 
okuldaki öğrencilerin 
yetersizlik durumları 

Özgül Öğrenme Güçlüğü, Okuma Yazma Güçlüğü, Dikkat 
Eksikliği ve Hiperaktivite, işitme Engelliği ve konuşma yetersizliği. 

 
Deneysel Sonuçlar 
Görüşme formundan elde edilen genel sınıf öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ait bulgular aşağıda 
açıklanmış ve bulgularla ilgili yorumlar yapılmıştır. 
Soru 1.Kaynaştırma eğitiminindi karşılaştığınız sorunlar; araştırmaya katılan 15 öğretmenin verdikleri 
yanıtlar sonucunda 10. Öğretmen kaynaştırma eğitimiyle ilgili altyapı sorununun olduğundan bahsetmiştir. 
Ayrıca hem maddi hem de manevi açıdan destek verilmesi gerektiğini söylemiştir. Ö12 ‘’ sınıf mevcutların 
kalabalık olması nedeniyle kaynaştırma öğrencilerine ekstra zaman ayırmakta sıkıntılar çektiğini’’.Ö5’ biz 
öğretmenlerin kaynaştırma öğrencileri hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olamayışımız en büyük sorun 
olarak gördüğünü belirtmiştir. Bir başka öğretmenin cevabı ise şu şekildedir. 13. Öğretmen sınıftaki 
materyallerin sınıf düzeninin kaynaştırma öğrencisi için uygun şekilde dizayn edilmediğini, öğretmenin 
yanında öğretmene kaynaştırma eğitimi sürecinde yardımcı olabilecek bir öğretmenin bulunmasını 
istemiştir. Eksiklerin sorun olarak gördüğünü dile getirmiştir. 
Araştırmaya katılın sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin özeti şu şekildedir. Kaynaştırma eğitimiyle ilgili 
öğretmenlerin sahip oldukları bilgilerin az olduğu, hem öğrenci hem de kaynaştırma öğrencisi için iki farklı 
programın ve eğitim materyallerinin hazırlanmasının zor olduğunu, bunun için yeterli zamanlarının 
olmadığını söylemişlerdir. Buna ek olarak öğretmenin kaynaştırma öğrencisinin ebeveynleri, okul idaresi ve 
rehberlik öğretmeni arasındaki iletişimin düşük olduğunu, ebeveynlerin çocuklarının bulunmuş olduğu 
durumu kabul etmemeleri ve bu konuda psikolojik olarak destek almamış olmalarını karşılaştıkları 
problemler olarak ifade etmişlerdir. Bunun haricinde ise okuldaki rehberlik sevisinin yeteri kadar destek 
vermediği, özel eğitim verebilecek kamu/özel personellerinin az olması, kaynaştırma öğrencilerinin yanlış 
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anlaşılabilmesi ve öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerinden fazla beklenti içinde olmasını söylemiş. 
Normal öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerini dışladıklarını bununda kaynaştırma öğrencisinin kaynaştırma 
sürecini zorlaştırdığını söylemişlerdir.  
Soru 2. Sınıfında kaynaştırma öğrencisi isteme durumuna ilişkin görüşler; 8. Öğretmen kaynaştırma 
öğrencileri için uygun eğitim şartları, eğitim materyalleri sağlanması durumunda sınıfında kaynaştırma 
öğrencisinin bulunmasının bir sıkıntı olmayacağını söylemiştir. 5. Öğretmen sınıfında kaynaştırma 
öğrencisinin bulunmasına pozitif bir yaklaşımla yaklaşmıştır. 12. Öğretmen her bireyin eğitimde yer 
alamaya hakkı olduğunu, kimsenin eğitim hakkının engellenemeyeceğini söyleyerek sınıfında kaynaştırma 
öğrencisinin bulunmasında sıkıntı olamadığını ve çok istediğini belirtmiştir. 3. Sınıf öğretmeninin bu soruya 
yönelik cevabı 8. Öğretmene benzer şekilde sınıfta kaynaştırma öğrencisi için uygun eğitim şartları, destek 
hizmeti, eğitim materyallerinin yeterli olması durumunda büyük bir zevkle bulunmasını istediğini, sınıfta 
kaynaştırma öğrencisine karşı dışlayıcı bir tutum sergilenmemesi gerektiğini söylemiş. Ayrıca sınıfta 
kaynaştırma öğrencisi bulunduğunda sağlıklı akranların sayısının az olmasını istemektedir. Bunun sebebi ise 
sayının az olması kaynaştırma öğrencisiyle daha fazla ilgilenilmesi için olduğunu söylemiştir.  10. Sınıf 
öğretmeni diğer öğretmenlerinden farklı olarak kesin bir ifadeyle istemediğini belirtmiştir. İstemeyen bir 
başka öğretmen olan 5. Öğretmen bu durumu şu şekilde açıklamıştır. Sınıftaki sağlıklı akranlarla 
ilgilenmekten kaynaştırma öğrencisine yeterli vakit ayıramadığını bu durumda da kaynaştırma öğrencisine 
yeteri kadar ilgi göstermediğini belirtmiş ve kendisini yetersiz hissettiğini söylemiştir. Genel olarak 
öğretmenlerinin bu soruya verdikleri cevaplar doğrultusunda sınıflarında kaynaştırma öğrencilerini 
istemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.  
Soru 3. Kaynaştırma öğrencilerinin normal gelişim gösteren öğrencilerin davranışlarını nasıl 
etkilediğine dair görüşler; kaynaştırma öğrencilerinin normal gelişim gösteren arkadaşlarının ilişkileri 
incelendiğinde katılımcıların çoğu (12 öğretmen) öğrencilerin birbirleriyle iyi anlaştıklarını ve birlikte 
oyunlar oynadığını normal gelişim gösteren öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine farklı bakmadıklarını 
dile getirdiler  Bunun yanı sıra diğer katılımcıların vermiş olduğu cevaplar incelendiğinde (Ö6) Normal 
gelişim gösteren öğrencilerin kaynaştırma öğrencilerine öğretmenin daha fazla toleranslı davrandığını ve 
kaynaştırma öğrencilerine öğretmenin pozitif ayrımcılık düşüncesinde olduklarından ötürü normal gelişim 
gösteren öğrencileri olumsuz etkilediği düşüncesinde (Ö7) ise ‘’kaynaştırma öğrencileri ile normal gelişim 
gösteren öğrencilerin genelde ayrı takıldıklarını,  arkadaşlarıyla anlaşamadığı’’ şeklinde yanıt vermektedir.   
2. ve 6. Öğretmenler normal gelişim gösteren bireylerin eğitim gördüğü sınıfta kaynaştırma öğrencilerinin 
bulunmasının sağlıklı akranları üzerinde hem olumsuz hem de olumlu katkılarının olabileceğini 
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin sadece 3’, normal gelişim gösteren akranlarının 
kaynaştırma öğrencilerinden negatif yönlü etkilendiklerini belirtmiştir. Bu görüşte olan 15. Öğretmen 
durumu şu şekilde açıklamaktadır. Kaynaştırma öğrencisinin yapmış olduğu davranışları gören normal 
akranları aynı şeyleri kendilerinin de yapabileceğini ve bir şey olmayacağını düşünmektedir demiştir.  
Soru 4. Sınıf öğretmenlerine kaynaştırma öğrencilerinin eğitimi için yaşanılan sorunlara ve bu 
sorunların çözümlerine yönelik yapılabilecek şeyler hakkındaki görüşleri; 13. Öğretmen kaynaştırmada 
en önemli unsurun sınıfta bulunan öğretmeninin motivasyonunun olduğu belirmiş ve kaynaştırma eğitiminin 
bir takım işi olduğunu, başarılı bir şekilde yapılabilmesi için herkesin payına düşeni en iyi şekilde yapması 
gerektiğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin  büyük çoğunluğu okul ile aile desteğiyle birlikte 
kaynaştırma eğitiminin başarılı olacağını söylemiştir. Tüm öğretmenlerin ortak görüşleri ele alındığında, 
kaynaştırma öğrencilerinin bulunduğu sınıflardaki öğrenci sayısının düşürülmesi gerektiği, sınıftaki sağlıklı 
akranlarla, kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynlerinin, okuldaki öğretmen ve idarecilerin kaynaştırma 
öğrencileri ve eğitimleri hakkında eğitimler düzenlenmesi gerektiğini belirmiştir. Ö4 ‘’okullar ve sınıflar 
kaynaştırma eğitimine uygun hale getirilmeli, okul idereleri kaynaştırma öğrencilerini sınıflara eşit şekilde 
dağıtımını yapmalı ve iş birliği içinde olmaları gerektiğini’’ vurgulamıştır. . Ö11 ise, “Özellikle aileler 
bilinçlendirilmeli, bunun için gerekli sosyal anlamda çalışmalar yapılmalı, eğitimler yapılmalıdır. Ailelere 
çocuğunun bulunduğu durum hakkında psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır. Rehberlik araştırma 
merkezlerinde ve özel eğitim okullarında stajlar yaptırılabilir ‘’şeklinde görüşünü belirtmiştir.  
Soru 5. “Kaynaştırma öğrenci velilerinin sınıf öğretmenleri ile iş birliği içerisinde midir?” sorusuna 
araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinden büyük çoğunluğu (11) katılmıyorum cevabını vermiştir. Geri 
kalan 2 öğretmen kararsın olduklarını ve 3 öğretmen ise bu duruma katıldıklarını belirtmiştir. Sınıf 
öğretmenlerine yöneltilen 5. Soruda öğretmenlerin büyük çoğunluğu kaynaştırma öğrencilerinin 
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ebeveynlerinin, çocuklarının bulunduğu sınıfın öğretmeniyle iş birliği içinde olmadıklarını söylemişlerdir. 
Fakat öğretmenler normal sağlıklı bireylerin ebeveynlerinin de sınıf öğretmenleriyle iletişim içerisinde 
olmadığını söylemişlerdir. Öğretmenler, kaynaştırma öğrenci velilerin bir kısmının eğitim öğretim süreci 
içerisinde kendileriyle işbirliği yaptığını belirtirken, bir kısmının ise bu sürece hiçbir şekilde katkıda 
bulunmadığını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerden (Ö2)’ de ‘’özel gereksinimli öğrenci 
ailesinin çocuklarını evde desteklemediklerini, çeşitli aktivitelere dâhil etmediklerini ve ona sorumluluk 
vermediklerini’’ belirtmiş ve bu tür öğrencilerin hem akademik olarak hem sosyalleşme olarak diğer 
akranlarında geri kaldıklarını belirtmiştir. Konu ile ilgili birkaç öğretmenin ifadesi şöyledir; “Kaynaştırma 
öğrencisini en çok etkileyen ailesidir. Ailesi çocuğa ne kadar değer verirse çocuk da kendisine o kadar 
değer veriyor. Ailesinin duygu ve düşüncelerini hemen fark edebiliyor. O duygu ve düşünce de çocuğun 
moral düzeyini belirliyor.” (Ö2).Bu doğrultuda kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynlerinin çocuklarının 
derslerini ve okuldaki durumunu gözlemlemeli takipte kalmaları ve bu dersler için gerekli bilgi ve donanıma 
sahip olmaları  ve öğretmenle iş birliği içinde olmaları çocuklarının gelişimine önemli katkılar 
sağlayabileceği düşünülmektedir. 
Soru 6: “Kaynaştırma öğrencilerimin başarı durumlarını sınıftaki diğer öğrencilerime uyguladığım 
kriterlerin aynısını kullanarak değerlendiriyorum” sorusuna araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük 
çoğunluğu (11) bu soruya katılmadıklarını, geri kalanı ise bu soruya katıldıklarını belirtmişlerdir.  Bu 
cevaplar doğrultusunda araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerimin büyük çoğunluğunun kaynaştırma 
öğrencilerinin başarısı ile sağlıklı akranlarının başarılarını aynı tutmadıklarını herkesi bulunduğu duruma 
göre değerlendirdikleri görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin vermiş oldukları cevaplardan bu 
anlaşılabilmektedir. Ayrıca bu soruya katılıyorum cevabını veren sınıf öğretmenlerinin şöyle bir yol 
izlediklerini söylemişlerdir. Bu yol, normal öğrencilere verilen süreden daha fazla süre tanıdıklarını beyan 
etmeleridir. Bu durum ile birlikte aynı kriteri kullanan sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencilerine 
verdikleri sınıf içi eğitim de nasıl değerlendirdikleri ve hangi kriterleri göz önünde bulundurdukları, 
çocukların hangi yetersizliğe sahip oldukları, onların nasıl değerlendirdikleri sorularını akla getirmektedir. 
Soru 7. Kaynaştırma Eğitiminde Okul Yöneticilerinden Problem Çözümü Açısından Destek Alma 
Oranınız Nedir? Sorusuna araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerin büyük çoğunluğu (10) net bir şekilde 
okul yönetiminden destek almadıklarını ve desteklerini görmediklerini belirtirken 2. 5. Ve 7. Öğretmenler 
okul yönetiminden yeterli desteği gördüklerini ifade etmişlerdir. 4. Ve 6. Öğretmenler ise okul yönetiminden 
destek aldıklarını fakat sınıfta yaşadıkları problemler konusunda yalnız kaldıklarını destek almadıklarını 
ifade etmişlerdir. Bu soruya verilen cevaplardan genel bir özet yapılacak olursa sınıf öğretmenlerinin okul 
yönetiminden yeterli desteği alamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu hususta okul yönetiminin daha hassas 
olmaları bu durumu düzeltebileceği düşünülmektedir.  
 
SONUÇ 
Yapılan araştırmaya göre, kaynaştırma eğitimi alan sınıf öğretmenlerinin sayısının azınlıkta olduğu 
görülmüş. Ayrıca bu öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yer almadıklarını beyan etmişlerdir.  
Bazı sınıf öğretmenleri kaynaştırma öğrencilerinin performansları değerlendirirken sıkıntılar yaşadığını. 
Aynı tutulması durumunda bazı olumsuz sonuçların ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Çoğunluğunun normal 
akranlarıyla kaynaştırma öğrencilerinin performanslarını ayrı değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Aynı 
değerlendiren sınıf öğretmenleri ise kaynaştırma öğrencilerine sınavlarda yada başka durumlarda ekstra 
süreler verdiğini belirtmiştir.  
Karaer’in yapmış olduğu çalışmaya göre, kaynaştırma öğrencilerin bulunduğu sınıfların, sınıf mevcutlarını 
azaltmadıklarını, öğretim materyalleri ve diğer okul içi imkanların sınıfta yer alan kaynaştırma öğrenciler 
için yeterli olmadığını belirmiştir. Yine benzer çekilde Güldü (2010)  yapmış olduğu çalışmasında, 
öğretmenlerin kaynaştırma öğrencileri için okulun uygun şartlar sağlayamadığı bu konuda eksikliklerinin 
olduğunu belirtmiştir. Bu bulgular bizim bulgularımızı destekler niteliktedir.  
Araştırmaya katılın sınıf öğretmenleri, kaynaştırma eğitimi hakkında fazla bilgi sahibi olmadıklarını, yeterli 
tecrübeye sahip olmadıklarını, okulun ve okul yönetiminin yeterli şartları sağlayamadığını, sınıfların 
kalabalık olduğunu bu yüzden kaynaştırma öğrencilerine yeterli vakit ayıramadıklarını belirtmiş. Bazı 
öğretmenlerin ise bu durumu yaşadıklarında kendilerini yetersiz hissettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca sınıf 
öğretmenleri kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynlerinin kaynaştırma sürecinde etkin olmadıklarını bu 
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yüzden işbirliği yapamadıklarını ifade etmiş ve bu durumların kaynaştırma eğitimini olumsuz yönde 
etkilendiğini belirtmişlerdir.  
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre kaynaştırma eğitiminin etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasında 
öğretmenin ve öğrencinin tek başına değil merkezi yönetimler, STK-Sivil Toplum Kuruluşları, okul idaresi, 
kaynaştırma eğitimi alan öğrencinin ebevenleri, öğretmenler bir bütün oluşturmalıdır.Bilen (2007) yapmış 
olduğu çalışmasında sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde karşılaşmış oldukları sorunlar ve bunların 
çözümlerinde okul yönetiminin, rehberlik öğretmeninin, okulda yer alan diğer personellerin desteklerinin 
olmadıklarını ya da yeterli olmadıklarını belirmiştir. Bu bulgular ise bizim bulgularımızı destekler 
niteliktedir.  
Varol (2010) yapmış olduğu çalışmasında kaynaştırma öğrencilerinin ebeveynleriyle okul yönetimi 
arasındaki iş birliğini araştırmış. Araştırma sonucunda  %95,1 oranında okul yöneticilerinin kaynaştırma 
öğrencilerinin ebeveynleriyle iş birliği içinde olduklarını, kaynaştırma öğrencisinin ebeveynlerinin 
%79,8’inin ise  okul yönetimiyle iş birliği içinde olduklarını belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda bu durum 
tam tersi olarak ifade edilmiştir. Bu bulgular bizim çalışmamızla benzerlik göstermemektedir. Bunun sebebi 
olarak araştırmaya katılan öğretmen sayısının azlığı, okul yönetimi veya ailenin kaynaştırma eğitimi 
hakkında yeterli bilgiye sahip olabileceği ihtimalinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
Kaynaştırma eğitiminin daha etkili kılınmasında, sınıf öğretmenliği bölümü okuyan öğrencilerin lisans 
eğitimleri sırasında özel eğitim dersi almalarının bu ders kapsamında kaynaştırma eğitimine ihtiyaç duyan 
bireylerin sınıfta nasıl eğitim alabileceğini, uygun eğitim materyallerinin ne olduğunu, stajlarını kaynaştırma 
sınıflarında yapmalarını sağlanması gerektiği, bu sayede sınıfta kaynaştırma öğrencisi bulunması durumunda 
yeterinde ilgi gösterebilmelerinde kolaylık sağlayacaktır. Kaynaştırma sınıfının sınıf öğretmenlerine hizmet 
içi eğitim fırsatları sağlanarak bu konuda tecrübe kazanmaları sağlanabilir. Okul idaresiyle kaynaştırma 
eğitimi için okula gerekli olan materyalleri alınmasını sağlaması ve okul idaresi, kaynaştırma öğrencisinin 
ebeveynleri, sınıf öğretmenleri, okulda yer alan diğer görevliler ve rehberlik servislerinin bir bütün halinde 
çalışması kaynaştırma eğitiminin etkin kılınmasında önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir. 
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ABSTRACT 
Sandhoff disease is an under-recognized, infrequent and genetically caused lysosomal storage disorder with 
a recessive autosomal inheritance pattern. It belongs to the gangliosidosis GM2 group and is caused by 
mutations in the hexosaminidase-B (HEXB) gene leading to reduction in enzymatic activity of enzymes β-
hexosaminidase A and B. Sandhoff disease is clinically clasified according to the age of symptom onset: 
infantile, juvenile and adult form. Typical, infantile onset Sandhoff disease presents before 9 months of age 
with progressive psychomotor retardation and early death. Juvenile and adult-onset forms of Sandhoff 
disease are rarer than infantile form and symptoms are more heterogeneous. This case report presents an 
adult onset Sandhoff disease patient and review of adult onset Sandhoff disease. A 34-year-old man was 
admitted to neurology department for a 16-year history of gait imbalance and speech difficulty. His 
complaints had a slowly progressive course over the years. There was no other family history of 
neurological disorder. Neurological examination revealed dysarthric speech, bilateral symmetrical dysmetria 
and dysdiadocokinesia and ataxic gait. Magnetic resonance imaging showed cerebellar atrophy. The patient 
was examined in terms of progressive cerebellar ataxia etiologies with a series of laboratory, radiological 
and neurophysiological examinations. The HEXB gene homozygous c1514G>A mutation was found in the 
patient who underwent genetic tests for hereditary ataxia etiologies and the patient was diagnosed Sandhoff 
disease. In conclusion, adult onset Sandhoff disease should be considered in cerebellar ataxia presentations, 
especially in the setting of slowly progressive course. To our knowledge this case is the first reported case of 
adult onset Sandhoff disease from Turkey. 
Keywords: Sandhoff disease, Cerebellar ataxia, Gangliosidosis, Lysosomal storage disease, Adult onset 
Sandhoff disease 
 
GİRİŞ 
Sandhoff hastalığı; nadir görülen ve otozomal resesif kalıtım paterni gösteren lizozomal depo 
hastalıklarından biridir. GM2 gangliosidoz grubundan olan bu hastalıkta heksosaminidaz-B (HEXB) 
genindeki mutasyonlar nedeniyle β-heksosaminidaz A ve B enzimlerinin enzimatik aktivitesinde azalma 
ortaya çıkar ve bu durum beyinde ve visseral dokularda GM2 gangliosid birikimi ile sonuçlanır (1). Klinik 
belirtiler ve başlangıç yaşı rezidüel enzim aktivitesi ile orantılı olarak değişkenlik göstermekte, infantil, 
juvenil ya da erişkin başlangıçlar görülebilmektedir (2). Erişkin yaşta başlayan Sandhoff hastalığı 
varyantlarının klinik belirtileri hetorejendir ve net olarak karakterize edilememiştir. Sandhoff hastalığı 
erişkinlerde motor nöron hastalığı, spinoserebellar ataksi, nöropati, otonomik disfonksiyon, bilişsel 
bozukluk, hareket bozuklukları ve psikiyatrik belirtilerin biri ya da birkaçının kombinasyonu olarak ortaya 
çıkabilir (2-4). Bu olgu sunumunda serebellar bulgular ile prezente olan erişkin başlangıçlı Sandhoff 
hastalığı tanısı almış bir vaka sunulmaktadır. 
 
OLGU 
34 yaşındaki erkek hasta, hastanemiz nöroloji polikliniğine yürüme ve konuşma bozukluğu yakınmaları ile 
başvurdu. Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde sağlıklı bir gelişim öyküsü olan hastanın yakınmaları 18 
yaşında iken yürümede dengesizlik, ince işleri yapmakta beceriksizlik ve sarhoşvari konuşma şeklinde 
başlamıştı. Yıllar içinde yakınmaları yavaş progresif şekilde ilerlemişti. Askerliğini yapmamış ve bekardı. 
Hasta halen bir işletmede temizlik görevlisi olarak çalışmaktaydı. Bilinen bir hastalığı olmayan hastanın 
ailesinde benzer hastalık öyküsü yoktu ancak anne ve babası 1. derece akrabaydı. Hastanın nörolojik 
muayenesinde bilinci açık, oryante ve koopere, konuşması dizartrikti. Kranial sinir muayenesi intakttı. Göz 
dibi bulguları doğaldı. Motor defisiti saptanmadı. Yüzeyel ve derin duyu muayenesi normal, derin tendon 
refleksleri normoaktifti. Patolojik refleks saptanmadı. Serebellar testlerinde bilateral dismetri ve 
disdiadokokinezisi izlendi. Yürüyüşünde desteksiz mobilize idi, trunkal ataksisi mevcuttu ve tandem 
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yürütülemedi. Serebellar bulguların ön planda olan hastanın çekilen beyin MRG’sinde serebellar atrofi 
izlendi (resim 1, resim 2) 

 

                
 
 
Hastanın tam kan ve biyokimya parametreleri normal sınırlardaydı. Vaskülit belirteçleri negatifti. Olası 
paraneoplastik serebellar sendromlar açısından gönderilen tümör belirteçleri negatif olarak sonuçlandı. 
Paraneoplastik tarama açısından yapılan toraks tomografisi, üriner, batın ve testis ultrasonografilerinde 
patoloji saptanmadı. Serum paraneoplastik paneli negatif olarak sonuçlandı. Vitamin E düzeyi normal 
sınırlardaydı. Wilson hastalığı ön tanısıyla gönderilen bakır paremetreleri normal sınırlardaydı, göz 
hastalıkları tarafından yapılan değerlendirmede  Kayser-Fleischer halkası izlenmedi. Çekilen servikal, 
torakal ve lomber MRG’leri normal olarak değerlendirildi. Eşlik edebilecek polinöropati varlığı açısından 
yapılan EMG bulguları normal sınırlardaydı. Anti-gliadin, anti-endomisyum ve anti-GAD antikorları 
negatifti. Herediter ataksi sendromları açısından genetik bölümüne yönlendirilen hastada Sandhoff hastalığı 
tanısı ile uyumlu olarak HEXB geni homozigot c1514G>A mutasyonu saptandı. Hasta ve ailesi için genetik 
danışma almaları önerildi. Son birkaç yıl içinde kilo kaybı olan hasta beslenme ve diyet polikliniğine, denge 
ve yürüyüş rehabilitasyon polikliniğine yönlendirildi. Rehabilitasyondan kısmen fayda gördüğü izlenen 
hasta poliklinik kontrolleri ile takip edilmektedir. 
 
TARTIŞMA 
Sandhoff hastalığı ilk kez 1968 yılında Konrad Sandhoff tarafından tanımlanmıştır (5). Genel popülasyonda 
insidansının 1/422.000 olduğu tahmin edilmekle birlikte taşıyıcılık insidansının toplumlar arası farklılık 
gösterdiği düşünülmektedir (6). Hastalığa neden olduğu tanımlanmış yaklaşık 40 farklı mutasyon 
tanımlanmıştır. Homozigot mutasyon varlığı daha erken başlangıç ve şiddetli hastalık seyri ile ilişkilidir (7). 
İnfantil başlangıçlı Sandhoff hastalığı, klasik ve en sık görülen hastalık formudur, semptomlar sıklıkla 3-6 
aylık dönemde ortaya çıkar ve hipotoni, tonik-klonik ya da miyoklonik nöbetler, körlük, psikomotor 
retardasyon ve parezi ile karakterizedir. Makulada ‘Japon Bayrağı’ görünümü karakteristiktir ancak spesifik 
değildir (8). Geç infantil ve juvenil form Sandhoff hastalığı ise 2-10 yaş arasında ataksi, psikomotor 
retardasyon, spastisite, miyokloni ve nöbetlerle prezente olabilir, makulada ‘Japon Bayrağı’ görünümü bu 
başlangıç yaşlarında her zaman görülmeyebilir (9). Erişkin başlangıçlı Sandhoff hastalığının ise diğer 
başlangıç yaşlı formlara göre daha nadir görüldüğü ya da daha ılımlı seyirleri nedeniyle diğer 
nörodejeneratif hastalıklarla karışıp doğru tanının gözden kaçabildiği düşünülmektedir. 
Erişkin başlangıçlı Sandhoff hastalığında klinik fenotipler çeşitlilik göstermektedir. Bir çalışmada hastaların 
%50’sinin serebellar semptomlarla, %42’sinin motor nöron hastalığı şeklinde geriye kalanların ise otonomik 
disfonksiyonla prezente olduğu bildirilmiştir (4).  
GM2 gangliosidozlarda beyin MRG’de tipik olarak serebral ve serebellar atrofi, talamik hiperintensite ve 
beyaz cevher sinyal değişiklikleri izlenebilmektedir (10). Hastamızda kliniği ile korele olarak MRG’de 
belirgin serebellar atrofi izlendi, diğer bulgular görülmedi.   

Resim 1 ve 2: Beyin MRG’de T1 sagital kesitte ve T2 transvers kesitte izlenen serebellar atrofi 
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Günümüze dek geç başlangıçlı Sandhoff hastalığınde birkaç farklı HEXB geni mutasyonu tanımlanmıştır. 
Daha önce bildirilen erişkin başlangıçlı 9 vakanın 6’sında c1514G>A missense mutansyonu saptanmış olup 
bu mutasyonun spinoserebellar ataksi ile klinik korelasyon gösterdiği bildirilmiştir (11-14). Serebellar ataksi 
bulgularının mevcut olduğu hastamızda da aynı mutasyon saptanmıştır.  
Olguda sunduğumuz erişkin başlangıçlı serebellar semptomları olan ve klinik seyri yavaş progresif olan 
hastamızın değerlendirme sürecinde öncelikle tedavi edilebilir ataksi nedenleri araştırılmış, ailede benzer 
öykü olmasa da birinci derece anne baba akrabalığı söz konusu olması nedeniyle herediter ataksilerin 
araştırılması amacıyla hasta genetik birimine yönlendirilmiştir. Sandhoff hastalığı tanısı genetik olarak 
konuşan hastanın eksik enzim düzeylerine yönelik çalışma yapılamamıştır. Günümüzde halen efektif bir 
tedavisi olmayan hastalığa yönelik rehabilitasyon ve beslenme desteği önerilerinde bulunulmuştur.  
 
SONUÇ 
Sonuç olarak açıklanamayan serebellar ataksi olgularında Sandhoff hastalığı da ayırıcı tanıda düşünülmeli, 
hekzosaminidaz A ve B enzim düzeyleri araştırmalı sonrasında hasta genetik tanı için yönlendirilmelidir.  
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ABSTRACT 
In this study, we aimed to immunohistochemically examine the expression of CD68 and caspase-3 in spleen 
tissue of diabetic rats treated with black seed oil. In the study, 18 male Wistar Albino rats were used. It was 
divided into 3 equal groups. They were divided into control (n=6), diabetes (n=6) and diabetes+black seed 
oil (n=6) groups. A single dose of saline was administered orally to the rats in the control group. For induce 
diabetes, a single dose of 45 mg/kg streptozotocin (STZ) was administered intraperitoneally to rats in 
diabetes and diabetes+black seed oil groups. 3 days after injection, rats with blood glucose measurement 
above 250 mg/dl were considered experimental diabetic. In addition, daily 2.5 ml/kg of black seed oil was 
given to the diabetes + black seed oil group by oral gavage. At the end of 8 weeks, the experiment was 
terminated. The animals were sacrificed. Spleen tissues were dissected and fixed in 10% buffered formalin. 
Tissues were taken into routine paraffin tissue follow-up for examination. The samples were blocked by 
embedding in paraffin. Sections of 4-6 µm thickness were taken from paraffin blocks. Stained with caspase-
3 and CD68 for immunohistochemistry. Then, the sections were examined under a light microscope and 
micrographs were taken. According to the findings, CD68 and caspase-3 expressions were observed at 
different levels in the control, diabetes and black seed oil groups. In the control group, both CD68 and 
caspase-3 immunopositivity were observed at low levels. When CD68 expression was examined in the 
diabetes group, it was especially evident in some lymphocyte cells, some reticular cells and dendritic cells 
around the white pulp. In the caspase-3 expression examination, intense caspase-3 reaction was detected in 
the red pulp, especially in some plasma cells and reticular cells in the stromal region. In the black seed oil 
group, CD68 expression of macrophage cells, which was seen intensely in some dendritic cells and around 
the red pulp, especially in the stromal area, was evaluated as positive. We think that the antioxidant effect of 
black cumin oil has a protective effect against inflammation and apoptosis caused by diabetes in the spleen 
tissue. 
Keywords: CD68, Black Seed Oil, Spleen, Diabetes, Caspase-3 
 
ÖZET 
Bu çalışmada, çörek otu yağı ile tedavi edilen diyabetik ratların dalak dokusunda CD68 ve kaspaz-3 
ekspresyonunu immunohistokimyasal olarak incelemeyi amaçladık. Çalışmada, Wistar Albino cinsi 18 
erkek rat kullanıldı. 3 eşit gruba bölündü. Kontrol (n=6), diyabet (n=6) ve diyabet+çörek otu yağı (n=6) 
grupları olarak ayrıldı. Kontrol grubundaki ratlara tek doz oral yolla salin verildi. Diyabet oluşturmak için, 
diyabet ve diyabet+çörek otu yağı gruplarında yer alan ratlara tek doz 45 mg/kg streptozotosin (STZ) 
intraperitoneal yolla verildi. Enjeksiyondan 3 gün sonra kan glukoz ölçümü 250 mg/dl üzerinde olan ratlar 
deneysel diyabetik kabul edildi. Ayrıca diyabet+çörek otu yağı grubuna günlük olarak 2.5 ml/kg dozunda 
çörek otu yağı oral gavaj yoluyla verildi. 8 hafta sonunda deney sonlandırıldı. Hayvanlar sakrifiye edildi. 
Dalak dokuları disseke edilerek 10%’luk tamponlanmış formalinde fikse edildi. Dokular inceleme için rutin 
parafin doku takibine alındı. Örnekler parafine gömülerek bloklandı. Parafin bloklardan 4-6 µm kalınlığında 
kesitler alındı. İmmunohistokimya incelemesi için kaspaz-3 ve CD68 ile boyandı. Ardından kesitler ışık 
mikroskobunda incelenip mikrografları çekildi. Elde edilen bulgulara göre; kontrol, diyabet ve çörek otu 
yağı gruplarında CD68 ve Kaspaz-3 ekspresyonları, farklı düzeylerde görüldü. Kontrol grubunda hem CD68 
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hem de kaspaz-3 immunopozitivitesi düşük düzeyde izlendi. Diyabet grubunda CD68 ekpresyonu 
incelendiğinde beyaz pulpa çevresinde bazı lenfosit hücrelerinde, bazı retiküler hücrelerde ve dendritik 
hücrelerde özellikle belirgin olarak görüldü. Kaspaz-3 ekspresyon incelemesinde ise stromal bölgede kırmızı 
pulpada özellikle bazı plazma hücreleri ve retiküler hücrelerde yoğun bir şekilde kaspaz-3 reaksiyonu tespit 
edildi. Çörek otu yağı grubunda ise bazı dendritik hücrelerde ve kırmızı pulpa çevresinde özellikle stromal 
alanda yoğun halde görülen makrofaj hücrelerin CD68 ekspresyonu pozitif olarak değerlendirildi. 
Uyguladığımız çörek otu yağının antioksidan etkisi ile diyabetin dalak dokusunda meydana getirdiği 
inflamasyon ve apoptozise karşı koruyucu etkisi olduğunu düşünmekteyiz. 
Anahtar kelimeler: CD68, Çörek Otu Yağı, Dalak, Diyabet, Kaspaz-3 
 
INTRODUCTION 
Diabetes mellitus is a metabolic disease characterized by high blood sugar (Snouffer, 2018) that negatively 
affects the body and quality of life (Rubin & Peyrot, 1999) and is a global health problem (Zheng et al., 
2018). It has been reported that chronic hyperglycemia causes oxidative stress by accelerating the 
production of reactive oxygen species (ROS) (Chowdhury et al., 2016). In addition, it was stated that 
oxidative stress and chronic inflammation are important features of diabetes and play a role in the 
emergence and development of many diabetes-related complications (Donath, 2014). Complications caused 
by diabetes include immunodeficiency and Lymphatic organ damage has also been reported (Geerlings & 
Hoepelman, 1999). 
The spleen is an important lymphatic organ for iron metabolism and erythrocyte homeostasis, as well as the 
main filter for blood-borne pathogens and antigens (Bronte & Pittet, 2013). In spleen tissue, it has been 
shown that diabetes causes apoptosis and immune dysfunction due to oxidative stress and inflammation 
(Rashid et al., 2017; Sinha et al., 2013). Streptozotocin (STZ) is one of the chemicals commonly used in 
experimental diabetes (Lenzen, 2008). 
Apoptosis or programmed cell death; It is with some morphological and biochemical changes such as 
chromatin condensation, DNA fragmentation and is regulated by genes (Wyllie, 1997). Caspases are 
cysteine protease group enzymes and play a central role in apoptosis. Caspase-3 is among the effector 
caspases (Porter & Jänicke, 1999). Caspase-3 is a method used in the determination of apoptosis by 
immunohistochemical method (Kaya et al., 2015). 
CD68 is a heavily glycosylated glycoprotein that is highly expressed in macrophages and other mononuclear 
phagocytes (Holness & Simmons, 1993). CD68 is routinely used as a histochemical/cytochemical marker of 
inflammation associated with the involvement of monocytes/macrophages (Ferenbach & Hughes, 2008). 
Black seed (Nigella sativa L.) is a plant species belonging to the Ranunculacea family. Since ancient times, 
black cumin has been known to be used in diseases such as colds, fever, headache, asthma, gas reliever, 
rheumatic and inflammatory diseases (Darakhshan et al., 2015). Black seed oil has antiglycemic, 
antihypertensive, antimicrobial, immuno-enhancing, antihistamine and antioxidant effects (Massadeh et al., 
2007). 
There is not enough information about the morphological changes in the spleen tissue caused by diabetes 
and the effect of black seed oil on these changes. 
In this study, it was aimed to investigate the CD68 and caspase-3 expression levels in the spleen tissue of 
diabetic and diabetic rats treated with black seed oil. 
 
MATERIALS AND METHODS 
Supply of experimental animals 
Necessary permissions were obtained from Dicle University Animal Experiments Local Ethics Committee 
(approval no: 2019/04) Next, experimental procedures were performed. Eighteen Wistar Albino male rats 
were obtained from Dicle University Sabahattin Payzın Health Sciences Research and Application Center 
(DÜSAM) with a weight of 240-350 gr at 10-12 weeks of age. The animals were housed in suitable cages 
under standard conditions (room temperature 24-26 °C, 55-60% humidity, a room with a 12-hour night and 
12-hour daylight cycle). Ad libitum access to standard pellet feed and water was provided for the feeding of 
the experimental animals. 
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Designing the experiment 
18 rat groups obtained from DÜSAM were divided into 3 equal groups with 6 rats in each group. It was 
arranged as control (n=6), Diabetes (n=6), Diabetes+black seed oil (n=6) groups. 
Each group was housed in different cages. At the beginning of the experiment, blood glucose values of all 
rats were measured. In order to induce diabetes, a single dose of 45 mg/kg Streptozotocin (STZ) (Sigma, 
USA) was dissolved in sodium citrate solution (pH: 4.5, 0.1 M). 
Diabetes groups were formed by administering a single dose intraperitoneally to rats (Punithavathi, 2008). 
After STZ application, blood was taken from the tail vein of the rats and blood glucose values were 
measured by glucometer (VivaChek Eco). Rats with blood glucose levels above 250 mg/dl were accepted as 
diabetic and included in the experiment. 
Experimental groups; 
Control group (n=6): The rats in the group were given a single dose of saline (1 ml i.p.) at the beginning of 
the experiment. 
Diabetes group (n=6): In this group, diabetes was formed at the beginning of the experiment. 
Diabetes+ Black Seed Oil group (n=6): Diabetes was formed in the group at the beginning of the 
experiment, and black seed oil was given orally with the help of gavage at a daily dose of 2.5 ml / kg 
(Houcher et al., 2007). 
The experiment lasted eight weeks. At the end of the experiment, the rats were anesthetized with 75 mg/kg 
ketamine + 10 mg/kg xylazine dose and were sacrificed by taking blood from the heart. 
Histopathological procedure 
Spleen tissues were placed in 10% buffered formalin. Routine tissue follow-up protocol was applied. Then, 
serial sections of 4-6 µm thick were cut from the paraffin blocks with a microtome. Sections were passed 
through xylene and decreasing alcohol series. It was then brought to distilled water. Sections were stained 
with hematoxylin-eosin staining. It was sealed with Entellan and examined under a light microscope (Zeiss 
Imager A2, Germany). 
Immunohistochemical procedure 
For the immunohistochemical procedure, 4-6 µm thick sections were passed through xylene and decreasing 
alcohol series and brought to distilled water. Then the sections were washed with phosphate buffer solution 
(PBS) for 3x5 minutes. Sections were heat treated in citrate buffer solution (pH: 6.0) for antigen retrieval. 
The sections were then washed in PBS for 3x15 minutes. Sections were incubated for 20 minutes at room 
temperature with 3% hydrogen peroxidase for endogenous peroxidation blockade. It was washed 3x15 
minutes in PBS. Ultra V Block (cat no: TA-125-UB, ThermoFischer) solution was dripped onto the sections 
and incubated at room temperature for 7 minutes. The solution was removed from the sections and the 
sections were incubated overnight at +4°C with CD68 (cat no: MA5-13324, ThermoFischer) and caspase-3 
(cat no: A43157, AFG Scientific) antibodies. After the sections were washed in PBS for 3x15 minutes, 
biotinylated secondary antibody (cat no: TP-125-BN, Thermo Fischer) was dripped and left for 14 minutes. 
Then it was washed with PBS for 3x15 minutes and Streptovidin-peroxidase (cat no: TS-125-HR, 
ThermoFischer) was added dropwise and left for 15 minutes. It was washed 3x15 minutes with PBS. 
Diaminobenzidine (DAB) (cat no: TA-125-HD, ThermoFischer) was dripped onto the sections. Sections 
washed with PBS were counterstained with Harris Hematoxylin, washed in tap water for 5 minutes. It was 
then passed through a rapidly increasing series of alcohol. It was incubated in xylene for 2x15 minutes and 
covered with entellan. Sections were examined under a light microscope (Zeiss Imager A2, Germany). 
 
RESULTS 
Histopathological results 
When the control group sections were examined, the trabecular structures were regular. It was observed that 
lymphocytes in the white pulp structures formed aggregates in the white pulp and formed a structure 
consisting of small type lymphocytes rich in chromatin especially on the outside, medium and large type 
lymphocytes in the middle, and the periarterial lymphatic sheath was regular. It was observed that the 
trabecular veins had a smooth course, the red pulp cords arranged radially between the white pulp had a 
smooth course and the free erythrocytes were dispersed. A normal control group image was observed 
(Figure 1). 
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Figure 1. Normal view of spleen section of the control group (H&E, Bar:50 µm). 

In the diabetes group, with degenerative changes in the histological section of the white pulp, especially in 
the lymphocyte cells around the vena centralis, small lymphocyte communities formed in clusters were seen 
in the corona region. Stromal separations in the splenic cords were prominent especially in the direction of 
the red pulp (Figure 2). 

 
Figure 2. Diabetes group spleen section. Small lymphocyte populations (arrowhead) around the central vena 
stromal separations (arrow) in splenic cords (H&E, Bar:50 µm). 
 
It was observed that the arterial centralis in the diabetes + black seed oil group was regular in the white pulp, 
the muscle layer was located in the form of thick banding, and the lymphocytes were aggregated and small 
type lymphocytes were located towards the periphery. In addition, there was a small number of solitary 
inflammatory cells around the outermost periarterial sheath. It was observed that the eosinophilic area was 
dense with trabecular structures in the red pulp region and the freely dispersed erythrocytes did not form 
clusters (Figure 3). 
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Figure 3. Regular, thick banding in the muscle layer (thick arrow) in the white pulp of the arterial centralis 
in the spleen section of the diabetes+black seed oil group (H&E, Bar:50 µm). 
 
Immunohistochemical findings 
In the immunohistochemical examination of the spleen section of the control group, mild CD68 expression 
was observed in lymphocytes in the white pulp and some macrophage cells in the stromal region of the red 
pulp. In general, CD68 expression is negative in white pulp and red pulp (Figure 4). 

 
Figure 4. Particularly mild CD68 expression in macrophagyal cells in the stromal region of the red pulp in 
the spleen section of the control group, negative CD68 expression appearance in general (CD68, Bar: 20 
µm). 
 
When CD68 expression was examined in the diabetes group, CD68 expression was evident in some 
lymphocyte cells and dendritic cells around the white pulp, especially in the corona and marginal zone. 
CD68 expression was positive in stromal cells, plasma cells, which are macrophage cells, and some reticular 
cells (Figure 5). 
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Figure 5. CD68 expression (arrow head) in lymphocyte and dendritic cells in the corona and marginal zone 
of the spleen section of the diabetes group (CD68, Bar: 20 µm). 
In the immunohistochemical examination of the diabetes + black seed oil group, CD68 expression was 
positive in some dendritic cells located around the arteria centralis in the white pulp. CD68 expression was 
evaluated as positive in macrophage cells, which are especially dense in the stromal area around the red 
pulp, and in some stromal cells that also show macrophage characteristics (Figure 6). 
 

 
Figure 6. Positive CD68 expression (arrowhead) in dendritic cells and stromal cells showing macrophage 
characteristics in the spleen section of the diabetes+black seed oil group. (CD68, Bar: 20 μm) 
 
In the control group, caspase-3 reaction was observed to be negative in white pulp and red pulp in general. 
At the same time, caspase-3 expression was found to be negative in the wall of the central artery. In general, 
the number of apoptic cells showing caspase-3 reaction was low (Figure 7). 
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Figure 7. Negative caspase-3 expression in the control group spleen section (Caspase-3 Bar: 50 µm). 
 
In the spleen section of the diabetes group, an intense caspase-3 reaction was detected in lymphocytes in the 
white pulp and red pulp region, especially towards the corona and marginal zone of the white pulp. Again, 
intense caspase-3 reaction was detected in some plasma cells and reticular cells in the red pulp stromal 
region. Particularly, caspase-3 positivity was observed in reticular cells. A significant caspase 3 activity was 
evaluated as positive in some cells, especially around the vessels with inflammatory ones (Figure 8). 
 

 
Figure 8. Intense positive caspase-3 expression in spleen section, lymphocyte and reticular cells of diabetes 
group. (Caspase-3, Bar: 50 µm). 
 
In the diabetes + black seed oil group, caspase-3 reaction was positive in the white pulp and red pulp 
distribution, especially in the cells with polymorph nuclei in the red pulp, but generally negative caspase-3 
reaction was observed in the lymphocytes where the white pulp was present. In terms of red pulp, it was 
observed that it did not prevent the apoptic process for a very long time, but when viewed on the basis of 
white pulp, the apoptic feature did not become widespread due to the negative expression of nuclei in 
general (Figure 9). 
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Figure 9. Positive caspase-3 expression in cells with polymorph nuclei in the spleen section of the diabetes+ 
black seed oil group (Caspase-3 Bar: 50 µm). 
 
DISCUSSION  
Diabetes is an important global health problem characterized by hyperglycemia. In addition, diabetes affects 
many organs and causes histopathological changes (Bronte & Pittet, 2013; Toniolo et al., 2019). The spleen 
is the largest secondary lymphoid organ responsible for the execution of immune activity (Cesta, 2006). STZ 
damages the β cells of the pancreas and reduces insulin secretion, thus leading to hyperglycemia (Wu & 
Yan, 2015). Apoptosis is a genetically controllable mechanism of programmed cell death (Baron et al., 
1994). Hyperglycemia causes oxidative stress, which induces apoptosis (Singh et al., 2012). 
In a study, in the histological evaluation of spleen tissue of diabetic rats, the fibrotic area in diabetic rats 
contracted, causing the spleen contour to deteriorate. They also reported that the contours of the white pulp 
were lost and morphologically irregular (Aktuğ et al., 2010). 
In our study, in the histological section of the diabetes group, stromal separations in the splenic cords were 
prominent, especially in the direction of the red pulp, and the presence of small lymphocyte communities in 
the corona region was observed. In the histological examination of the diabetes + black seed oil group, the 
lymphocyte density was lower compared to the diabetes group and less morphological deterioration was 
observed compared to the diabetes group. 
Studies have shown that morphological and histopathological abnormalities of the spleen are characteristic 
of spleen damage (Altunkaynak et al., 2007). 
In some studies on other tissues of rats with diabetes, black seed oil was applied and the diabetes groups 
were compared with the treated group. It was stated that the group in which black seed oil was applied 
showed a morphological structure closer to the control group than the diabetes group (Cüce et al., 2016; 
Omar & Mohammed, 2017). 
Our findings have similar results to previous studies. 
In a study, diabetes was induced in rats and caspase-3 expression in spleen tissues was investigated. 
According to their findings, the caspase-3 expression level in the diabetes group was evaluated much more 
intensely compared to the control (Aktuğ et al., 2010). 
According to our findings, very little immunopositivity was observed in the control group. 
In comparison, caspase-3 expression in the diabetes group was evaluated to be the group with the most 
intense expression by showing more intense expression compared to the diabetes group in which black seed 
oil was applied. Caspase-3 is a caspase protein used in determining the mechanism of apoptosis (Porter & 
Jänicke, 1999). 
It has been stated that hyperglycemia causes oxidative stress and can induce apoptosis of splenocytes via 
multiple signaling pathways, resulting in spleen damage (Gao et al., 2016; Ghosh et al., 2018). 
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In a previous study, pancreatic tissue of STZ-induced rats was examined. CD68 antibody was applied and 
immunopositivity of the groups was evaluated. The CD68 immunopositivity of the diabetes group was more 
intense than the control group (Samaha et al., 2019). 
In another study, the effect of black cumin oil on tramadol-induced hepatotoxicity was investigated. 
According to their findings, it was stated that the CD68 immunopositivity level in the tramadol group treated 
with black seed oil was decreased compared to the tramadol group that did not receive any treatment (Omar 
& Mohammed, 2017). 
According to the findings of our study, CD68 expression was more intense in the diabetes group than in the 
other groups. Black seed oil was evaluated less intensely in the diabetes group compared to the diabetes 
group. 
CD68 has been used as a histochemical marker of inflammation associated with the involvement of 
macrophages (Ferenbach & Hughes, 2008). Diabetes is known to cause inflammation. It is also stated that 
inflammation has effects on the apoptotic response of cells (Kutuk & Basaga, 2006). Macrophages and 
lymphocytes collect at the site of inflammation (Biondi-Zoccai et al., 2003). 
Consistent with previous findings, in this study, black seed oil treatment was evaluated to reduce the level of 
CD68 expression. 
 
CONCLUSION 
As a result, it was shown that apoptosis and inflammation caused by diabetes in the spleen tissue were 
significantly reduced by black seed oil treatment. Accordingly, we think that black seed oil may be a viable 
alternative in the treatment of diabetes, but we conclude that further studies are needed. 
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ÖZET 
Anestezi, operasyonun önemli bir parçası olup belirli tarama ve teşhis testleri gibi işlemler sırasında 
hastaların ağrı hissetmesini önleyen tıbbi bir tedavidir. Anestezi konularının bölümlendirilmesi veya 
belirlenmesi, bilgi oluşturmayı kolaylaştırarak, tematik ilişkileri, eğilimleri keşfedebilir ve gelecekteki 
araştırmaların yönünü tahmin edebilmektedir. Yapay zekadaki algoritmalar yardımıyla anestezi alanındaki 
konuların belirlenerek etkin çalışmalar yapılması sağlanabilmektedir. 
Amaç: Anestezide en yaygın araştırma temalarını konu modellemeye yönelik yapay zekadaki algoritmalar 
yardımıyla belirlemek, eğilimlerini öğrenmek ve özelliklerini saptamak amaçlanmaktadır. 
Gereç-Yöntem: 2019-2021 tarihleri arasında, Web of Science’ da yer alan anestezi alanındaki araştırma 
makalelerinin özetleri taranmıştır. Yayınlanan bu makaleler, farklı 2542 dergi ve 102 araştırma alanını 
kapsamaktadır. Özetler, doğal dil işleme aracılığıyla işlenip konu keşfi için Gizli Dirichlet Tahsisi (LDA) 
algoritması tarafından analiz edilmiştir. Konular, sözcük ilişkilendirmeleri, birlikte bulunma metrikleri ve iki 
boyutlu yerleştirmeler yoluyla incelenmiştir. Araştırmada yüksek seviyeli programlama dili olan Python’ da 
yer alan kütüphaneler kullanılmıştır. 
Bulgular: Anestezi alanında tanımlanan zaman aralığında 16565 makaleye ulaşılmıştır. Metodolojik ve 
klinik alanları kapsayan 5 konu keşfedilmiştir. Bu konular, iki boyutlu uzaya yerleştirildiğinde farklı 
gruplara ayrılmış olup tutarlı etkileşim kalıpları sergilenmiştir. 
Sonuç: Araştırma sonuçlarında, anestezi özetlerine uygulanan yapay zeka algoritması yoluyla konu 
modelleme, tutarlı konular, eğilimler ve etkileşim kalıpları keşfedilmiştir. Anestezi literatüründe yer alan 
yayınların artmasıyla konu modelleme yardımıyla daha etkin çalışmalar üretilebilir. Bölümlendirilen 
konuların alpha ve beta büyüklüğü hesaplanabilir. 
Anahtar Kelimeler: Anestezi, Yapay Zeka, Python, Gizli Dirichlet Tahsisi, Web of Science 
 
ABSTRACT 
Anesthesia is an important part of the operation and is a medical treatment that prevents patients from 
feeling pain during procedures such as certain screening and diagnostic tests. Segmentation or identification 
of anesthesia topics facilitates knowledge creation, discovering thematic relationships, trends, and predicting 
the direction of future research. By determining the topics in the field of anesthesia, effective studies can be 
carried out with the help of algorithms in artificial intelligence. 
Objectives: It is aimed to determine the most common research themes in anesthesia with the help of 
algorithms in artificial intelligence for topic modeling, to learn their trends and to determine their 
characteristics. 
Materials - Methods: Between 2019-2021, abstracts of research articles in the field of anesthesia in the 
Web of Science were scanned. These published articles cover 2542 different journals and 102 research 
areas. Abstracts are processed through natural language processing and analyzed by the Latent Dirichlet 
Allocation (LDA) algorithm for topic discovery. Topics are explored through word associations, coexistence 
metrics, and two-dimensional insertions. Libraries in Python, a high-level programming language, were used 
in the research 
Results: 16565 articles were reached in the time period defined in the field of anesthesia. Five topics were 
explored, covering methodological and clinical areas. When these topics are placed in two-dimensional 
space, they are divided into different groups and consistent interaction patterns are exhibited. 
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Conclusions: In the research results, topic modeling, consistent subjects, trends and interaction patterns 
were discovered through the artificial intelligence algorithm applied to anesthesia abstracts. With the 
increase in publications in the anesthesia literature, more effective studies can be produced with the help of 
topic modeling. Alpha and beta size of the segmented topics can be calculated. 
Keywords: Anesthesia, Artificial Intelligence, Python, Latent Dirichlet Allocation, Web of Science 
 
GİRİŞ 
Anestezideki modern gelişmeler ve yeni uygulamalar, güvenli ve etkin anestezi teknikleri ile cerrahi 
alandaki başarılara katkıda bulunmaktadır (Morgan, 2008). Anestezi tıp biliminin branşlarından biridir ve 
zaman içinde büyük bir gelişme göstermiştir (Calman, Mihalache, Evron ve Ezri, 2003). Anestezi eğitiminin 
temel bir parçasını oluşturan hava yolu yönetimi ve resüsitasyon gibi beceriler hayat kurtaran prosedürlerdir 
ve herhangi bir cerrahi prosedürde vazgeçilmezdir. 
Anestezi alanındaki çalışmaların gelişmesi ve büyümesi ile konuların bölümlendirilmesi veya belirlenmesi, 
bilgi oluşturmayı kolaylaştırarak, tematik ilişkileri, eğilimleri keşfedebilir ve gelecekteki araştırmaların 
yönünü tahmin edebilmektedir. Yapay zekadaki algoritmalar yardımıyla anestezi alanındaki konuların 
belirlenerek etkin çalışmalar yapılması sağlanabilmektedir. 
Konu modellemenin en iyi çalışılmış algoritması olan Gizli Dirichlet Tahsisi (LDA), hiyerarşik bir Bayes 
algoritmasıdır. Belgelerin az sayıda konu içerdiğini ve her konunun sınırlı bir kelime grubundan oluştuğunu 
varsaymaktadır. LDA, hesaplamalı dilbilim, psikoloji, anestezi ve ilaç güvenliği gibi bilimsel literatürdeki 
araştırma eğilimlerini incelemek için kullanılmaktadır (Blei, Ng ve Jordan, 2003; Liu, Tang, Dong, Yao ve 
Zhou, 2016).  
LDA' nın anestezi özetlerine uygulanması, daha az önyargılı konuları keşfetme, eğilimler hakkında rapor 
verme ve bibliyometrik tekniklerin sınırlamalarının üstesinden gelen diğer konu özelliklerini keşfetme 
potansiyeline sahiptir (Porturas ve Taylor, 2021). 
Bu çalışmada, son üç yılda literatürde anestezide en yaygın araştırma temalarını konu modellemesi yoluyla 
belirlenmesi ve eğilimlerini, popülerliğini ve özelliklerinin özetlenmesi amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Araştırmanın türü, zamanı, yeri ve örneklemi 
Web of Science’ da yer alan özetlerde ‘anesthesia’ kelimesi kullanılarak 2019-2021 tarihleri arasındaki 
16768 makale taranmıştır. Araştırmada 203 makalenin özeti bulunmadığından kapsam dışı bırakılmıştır. 
Yapay zeka ile 16565 makalenin özetleri kullanılarak konu modellemesi yapılmıştır. Yayınlanan bu 
makaleler, farklı 2542 dergi ve 102 araştırma alanını kapsamaktadır. Araştırmadaki veriler, yüksek seviyeli 
programlama dili olan Python kullanılarak analiz edilmiştir. Python’da yer alan konu modelleme 
kütüphaneleri ile anestezi alanında yapılan makalelerin temaları ve eğilimleri ortaya konulmuştur. Konu 
modellemesi ile sık kullanılan kelimeler belirlenerek görselleştirilmiştir. 
Yapay zeka 
Yapay zeka, akıllı makineler yaratmayı amaçlayan bir bilgisayar bilimi dalıdır. Yapay zeka terimi, ilk olarak 
1956' da bir atölye çalışması düzenleyen John McCarthy tarafından "İnsan zekasını simüle etmek, 
öğrenmenin her yönünün veya zekanın diğer herhangi bir özelliğinin prensipte kesin bir şekilde tanımlamak, 
varsayımlara dayanarak ilerlemek" amacıyla icat edilmiştir. Dartmouth atölyesi yapay zekanın doğum yeri 
olarak kabul edilmektedir. Yapay Zekanın Makine Öğrenimi olarak adlandırılan dalı, 1959' da Arthur 
Samuel tarafından oluşturulmuştur. Yapay zeka, verilerden genelleştirilmiş ilkeleri çıkaran algoritmalar 
geliştirerek zekanın öğrenme özelliğine odaklanmaktadır. Bu ilkeler, verilen verilerin tanımlayıcı kurallarını 
içeren matematiksel modeller olarak temsil edilmektedir. Makine öğrenmesi yaklaşımları, verilerin 
tanımlayıcı kurallarının alanında uzman kişiler tarafından tanımlanmasını ve ardından bilgisayar 
programcıları tarafından otomatik bir sistemde uygulanmasını mümkün kılmaktadır (Schmidt-Erfurth, 
Sadeghipour, Gerendas, Waldstein ve Bogunović, 2018). 
Konu modelleme (Gizli Dirichlet Tahsisi) 
Konu modelleme, temaları veya bir belge topluluğu içindeki konuyu keşfetmeye yönelik bir makine 
öğrenimi yöntemidir. Mevcut birkaç konu modelleme uygulamasından biri olan LDA yalnızca en iyi 
çalışılan ve yaygın olarak kullanılan algoritmalardan biri olduğu için değil, aynı zamanda bilim metinlerinde 
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anlamsal olarak ilgili konuları belirlemede etkili performans göstermektedir. Uygulanan ardışık düzen 
aşağıdaki 8 adımdan oluşur: (1) Arşivden metin alma, (2) metin işleme, (3) konu modeli oluşturma, (4) konu 
adlandırma, (5) sıklık ve popülerlik sıralaması, (6) istatistiksel analiz, (7) benzerlik ölçümü ve (8) ağ 
görselleştirme (Blei, Ng ve Jordan, 2003; Chang, Gerrish, Wang, Boyd-Graber ve Blei, 2009; Blei, 2012). 
LDA' nın modelleme süreci, her bir kaynak için konuların bir karışımını bulmak olarak 
tanımlanabilmektedir.  Her bir 𝑃𝑃(𝑧𝑧|𝑑𝑑), başka bir olasılık dağılımını, yani 𝑃𝑃(𝑡𝑡|𝑧𝑧)'yi izleyen terimlerle 
açıklanan her konu ile birlikte Eşitlik 1’deki gibi formüle edilebilir (Krestel, Frankhauser ve Nejdl, 2009). 
𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑑𝑑) = ∑ 𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑧𝑧𝑖𝑖 = 𝑗𝑗)𝑧𝑧

𝑗𝑗=1 𝑃𝑃(𝑧𝑧𝑖𝑖 = 𝑗𝑗|𝑑𝑑)           (1) 
Burada, 𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑑𝑑) belirli bir gizli konu olan 𝑑𝑑 ve 𝑧𝑧𝑖𝑖 belgesi için 𝑖𝑖𝑡𝑡ℎ teriminin olasılığıdır. 𝑃𝑃(𝑡𝑡𝑖𝑖|𝑧𝑧𝑖𝑖 = 𝑗𝑗), 𝑗𝑗 
konusu içindeki 𝑡𝑡𝑖𝑖 olasılığıdır. 𝑃𝑃(𝑧𝑧𝑖𝑖 = 𝑗𝑗|𝑑𝑑), belgedeki 𝑗𝑗 konusundan bir terim seçme olasılığıdır (Krestel, 
Frankhauser ve Nejdl, 2009). 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Tüm makaleler LDA ile 5 konu başlığı altında ve her bir konu içinde en sık kullanılan 15 anahtar kelime 
Tablo 1’ de verilmiştir. 
 
Tablo 1. LDA ile Konu ve Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi 

Konu 1 Konu 2 Konu 3 Konu 4 Konu 5 
Anesthesia Surgery Pain Patients Surgery 
Hospital Postoperative Levels Anesthesia Treatment 
Case Using Factors Clinical Associated 
Risk Significant Post General Block 
Days Compared Cardiac Effect Increased 
Pressure Data Differences Score Care 
Period Showed Blood Primary Cases 
Outcomes Anesthetic Mortality Analysis Performed 
Received Control Adverse Underwent Analgesia 
Incidence Effects Scale Assessed Induced 
Performed Procedure Effective Observed Reported 
Respectively Perioperative Undergoing Dexmedetomidine Local 
Changes Nerve Assess Cancer Covid 
Higher Analysis Identified Heart Intubation 
Brain Measured Lung Complications Compared 

 
Tablo 1’de araştırmacı ve uzman tarafından konu 1, anestezide riskli vakalar; konu 2, ameliyat sonrası 
kontrol; konu 3, ağrı; konu 4, genel anestezi ve sedasyon; konu 5, tedavi olarak isimlendirilmiştir. Konu 1’ 
de en sık taranan anestezi (anesthesia), hastane(hospital), vaka (case), risk (risk); konu 2’ de cerrahi 
(surgery), ameliyat sonrası (postoperative), kullanım (using), önemli (significant); konu 3’de ağrı (pain), 
seviyeler (levels), faktörler (factors), sonra (post); konu 4’de hastalar (patients), anestezi (anestesia), klinik 
(clinical), genel (general); konu 5’de cerrahi (surgery), tedavi (treatment), ilişkili (associated), engel (block) 
kelimeleri yer almıştır. Ayrıca en sık kullanılan anahtar kelimeler Şekil 1’ deki gibi kelime bulutu olarak 
görselleştirilmiştir. 
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Şekil 1. Anahtar kelimelerin Konu Bazlı Kelime Bulutu 
 
Şekil 1’deki her kelimenin yazı tipi boyutunun, temel dağılımdaki olasılığı ile orantılı olduğu, kelime 
bulutları olarak oluşturulan bazı konuların görsel bir temsilini oluşturmaktadır. 5 konunun her biri için en iyi 
15 kelime (ilgili olasılıklarıyla birlikte) verilmiştir. Her bir konunun önem dereceleri Tablo 2’ de verilmiştir. 
 
Tablo 2. LDA ile Makalelerin Konulara Göre Önem Derecesi ve Tahmini 

Konu Tahmini Anestezi ve 
Riskli Vakalar 

Ameliyat 
Sonrası 
Kontrol 

Ağrı Genel Anestezi 
ve Sedasyon Tedavi 

Ameliyat 
Sonrası Kontrol 0,198 0,216 0,184 0,213 0,189 

 
Tablo 2' de LDA modeli ile makalelerin konu dağılımı ve tahmini verilmiştir. Bu dağılımda önem 
derecelerine göre; ameliyat sonrası kontrol (0,216), genel anestezi ve sedasyon (0,213), anestezi ve riskli 
vakalar (0,198), tedavi (0,189) ve ağrı (0,184) konuları öne çıkmıştır. LDA modeli sonucunda alpha değeri 
26,787 ve beta değeri ise 1565,320’ dir. 
 
TARTIŞMA 
Araştırmamızda ʽanestezi’ anahtar kelimesi ile Web of Science’ da yer alan 2019-2021 yılları arasındaki 
çalışmalar LDA ile konu modellemesi yapılmıştır. dir. Kullanılan anahtar kelimeler yardımıyla anestezi 
alanında yapılacak akademik çalışmanın konusu hakkında öngörü sunmaktadır. Rusanov ve ark. (2018) 
tarafından yapılan anestezideki araştırmalarındaki eğilimlerin tema keşfi ve özetlemeye yönelik bir makine 
öğrenimi yaklaşımı ile bir çalışma yapılmıştır. Makine öğrenimi ve doğal dil işleme algoritmaları 
kullanılarak yapılan çalışmada, 22262 makalenin konuları belirlenmiştir. Konu belirlemede LDA analizi 
kullanılarak 100 konu saptanmıştır (Rusanov, Miotto ve Weng, 2018).  
Porturas ve Taylor (2021) tarafından yapılan kırk yıllık acil tıp araştırması makaleleri ile konu modelleme 
yoluyla tema ve eğilimler ortaya çıkarılmıştır. 20528 makale incelenerek yapılan çalışmada 40 konu başlığı 
altında sık kullanılan anahtar kelimeler belirlenmiştir. LDA analizi ile popüler konu ve kelimeler ortaya 
konulmuştur (Porturas ve Taylor, 2021). 
Hashimoto ve ark. (2020) tarafından anestezide yapay zeka ile güncel teknikler, klinik uygulamalar ve 
sınırlamalar ele alınmıştır. Anestezide yapay zeka uygulamaları anestezi izleme derinliği, anestezi kontrolü, 
olay ve risk tahmini, ultrason rehberliği, ağrı yönetimi ve ameliyathane lojistiği olarak belirlenmiştir. Klasik 
makine öğrenimi, sinir ağları ve derin öğrenme ve Bayes algoritmaları ile çalışma analiz edilmiştir 
(Hashimoto, Witkowski, Gao, Meireles ve Rosman, 2020). 
 
SONUÇ ve ÖNERİLER 

• Anestezi ile ilgili araştırmaların özetlerine uygulanan LDA analizi ile konu modelleme, tutarlı 
konuların ve etkileşim kalıpların olduğu görülmüştür. 
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• Araştırmada 5 konu (anestezi ve riskli vakalar, ameliyat sonrası kontrol, ağrı, genel anestezi, 
sedasyon ve tedavi) ve her konu altında 15 sık kullanılan anahtar kelime belirlenmiştir.   

• Yapay zeka geniş bir alan olmasına rağmen, bu incelemenin sonuçları literatürün makine öğrenimine 
ve bunun ameliyat sonrası kontrol uygulamalarına odaklandığını göstermiştir.  

• Konu modelleme yöntemi ileriye yönelik yapılacak çalışmalar için öngörü sağlayabilir. 
• Yapay zekadaki son yenilikler, özellikle makine öğrenimi, anestezi de dahil olmak üzere birçok 

endüstride yeni bir otomasyon çağını başlatabilir. 
• Yapılan çalışma, büyük belge havuzlarının özetlenmesini ve araştırılmasını sağlar, sınıflandırmayı 

kolaylaştırır, tema tanımlamasına yardımcı olmaktadır.  
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FULL DENTAL REHABILITATION OF THE MASTICATORY APPARATUS – CASE REPORT 
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ABSTRACT 
Prosthetic treatment should have a protective effect on the periodontium and support the oral health of 
patients, but according to their wishes and finances. In order to conduct an adequate treatment, to prevent 
from unwanted side effects and to provide a long-term stable result, which improves patient’s overall dental 
health, the prosthetist must know the norm and pathology of masticatory apparatus’ tissues and collaborate 
with colleagues of borderline dental specialties. Presentation of a clinical case: A 56-year-old patient 
without concomitant diseases visited our practice due to foetor ex ore and discomfort by using the upper 
prosthesis. It was reported in the anamnesis that a complete rehabilitation of the masticatory apparatus was 
performed seven years ago. An X-ray examination revealed that patient's chewing apparatus was in a 
decompensation state and that reqired an urgent interdisciplinary treatment for complete rehabilitation. 
Objectively, the necessity of multiple extractions, root canal treatments and complete rehabilitation of the 
masticatory apparatus was fulfilled. After a healing period of 5 months, the restoration of the upper jaw was 
done with a conventional full denture, of the lower jaw - with a porcelain fused to metal bridge on 
intraosseous implants and natural teeth. A follow-up was done 6 months, 1 year later. In terms of the 
stability of the upper jaw prosthesis and the periodontal health of the mandibular bridge supports, as well as 
the stability of the intraosseous implants, the result is satisfactory. Conclusion: Patient’s satisfaction is the 
focus of the modern clinical practice. The availability of a wide range of treatment options increases the 
ability to choose and interact with patients.  
Keywords: complete rehabilitation, intraosseous implants, patient satisfaction 
 
INTRODUCTION 
Interdisciplinary relationships are the basis of the temporary and long-term effects of pre-prosthetic 
preparation of the bearing area. These effects depend on the alveolar bone, the gingiva and the 
osseointegration of intraosseous implants. Prosthetic treatment should have a protective effect on the 
periodontium and has to improve the oral health of patients, but according to their wishes and finances. In 
order to establish a proper treatment plan, to carry out an adequate treatment, to prevent unwanted side 
effects and to ensure long-term stable results, which improve patient’s dental health, the prosthetics 
specialist must know the norm and pathology of masticatory apparatus’ tissues and collaborate with doctors 
of borderline dental specialties (Geiger, A. et al, 1972). 
According to Proffit, 2000, the diagnostic and treatment approach in adults differs from that in young 
patients. The main reason for this is the lack of active growth in adults (Alstad, Set al, 1979, Boyd, R., 1998, 
Haas, A. N., 2008, Handelman, C. S., 1996). This requires a rethink of the goals and priorities (Handelman, 
C. S., 1996, Philippe, J., 1989, Alexander, R. G., 1986) in planning and implementation of elderly patient’s 
treatment. Realistic goals must be appropriate to the periodontal status, the number of teeth in function, the 
necessary extractions, the retention requirement, the social status of the elderly patient, his personal and 
professional commitments. In recent years, the concept of an optimal individual norm has become necessary 
(Proffit, W. R., 2000). Under this concept we understand the state of sufficiently guaranteed in time 
morphological, functional and aesthetic balance in the dental system and the facial skeleton, which should 
be the main goal in the process of any dental treatment. 
Presentation of a clinical case: 
A 56-year-old patient without concomitant diseases visited our practice due to foetor ex ore and discomfort 
when using the upper jaw prosthesis. It was reported in the anamnesis that a complete rehabilitation of the 
masticatory apparatus was performed seven years ago. Objectively, the intraoral examination revealed a 
combined prosthetic restoration of the upper teeth with a metal removable parcial denture (RPD) with 
mechanical joins. Mobility of second degree of the teeth bearing the fixed part of the construction, depth of 
the periodontal pockets from 8 to 9 mm and a strongly inflamed mucosa were established. The mandibular 
restoration included bridges, which at the time of the examination were mobile due to discementing.  
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The X-ray examination revealed that patient's masticatory apparatus was in a decompensation state and an 
urgent interdisciplinary treatment for complete rehabilitation was required, Fig. 1, Fig. 2.  

  
Fig.1. Intraoral appearance of the 
upper jaw at the primary 
examination 

Fig.2. Orthopantomography presented at the primary examination 

 
The treatment plan included a complete rehabilitation of the oral cavity, starting with a pre-prosthetic 
surgical, endodontic and periodontal preparation of the available teeth. 
The treatment plan continued with the pre-prosthetic surgical preparation in the upper jaw, which included 
multiple extractions of the available teeth (extraction of 13, 21, 22, 23, 26) due to a dubious prognosis for 
their survival because of patient's periodontal disease (Parodontitis chronica generalisata) and resulted in 
total edentulousness of the upper jaw, fig. 3 and fig. 4. 
 

  
Fig.3. Intraoral appearance of the upper jaw 
in the day of the extractions  

Fig.4. 3 months postoperative intraoral 
appearance of the upper jaw 

 
This was followed by a pre-prosthetic endodontic treatment of teeth 33, 44 and 45. 
During the 5-month pre-prosthetic preparation the patient used temporary prosthetic constructions, which 
allowed her to preserve a normal masticatory and phonetic function and to carry out her usual social duties. 
Permanent prosthetic procedures were started in optimal conditions and with completely lost 
occlusal vertical dimension, Fig. 5, Fig. 6 and Fig. 7. 
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Fig.5. 5 months postoperative intraoral 
appearance 

Fig.6. 5 months postoperative intraoral 
appearance 

  

 
Fig.7. 5 months postoperative X-ray  

 
The patient preferred a conventional full denture for the restoration of the upper jaw and a bridge based on 
intraosseous implants and natural teeth for the lower jaw, fig.8 

    
Fig.8. Intraoral appearance after prosthetic restoration 
 
A follow-up was conducted after 6 months and 1 year. In terms of the stability of the upper jaw prosthesis 
and the periodontal health of the mandibular bridge supports, as well as the stability of the intraosseous 
implants, the result is satisfactory, Fig.9. 

   
Fig.9. Extraoral appearance after prosthetics 
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DISCUSSION 
Despite the availability of dental treatment, a large number of patients are already completely edentulous in 
adulthood and need prostheses. According to Johannsen et al. (2012) tooth loss leads to fear, shame and 
denial affecting patient’s social activities (12). Edentulism can be considered a chronic disease that requires 
treatment according to the International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) (13). 
Research on the impact of prosthetic treatment on patients' quality of life and social relationships 
unequivocally shows the benefits for overall health and interpersonal functioning. Comprehensive prosthetic 
rehabilitation contributes to the maintenance of aesthetic appearance, clear speech and appropriate occlusal 
ratios to achieve masticatory efficiency (Papadaki E, 2012). Satisfaction with the full prosthetic treatment is 
certainly related to the quality of the prosthesis, which on its part is directly related to the characteristics of 
the bearing area, patient's habits acquired from previous prosthetic treatments, the collaboration with the 
dentist and patient's expectations (al Quran F, 2001). According to the current literature, the satisfaction with 
the prosthesis is still not exactly predictable (Berg E,  1986, van Waas MA,  1990,  Romeo E, 2004. Over 
the last few decades, implantology has evolved to the point where it is considered the first choice for 
replacing missing teeth (France Légaré, 2013). Despite their functional superiority, the various cases require 
a careful and personalized plan for surgical and prosthetic approach (France Légaré, 2013). 
 
CONCLUSION 
Patient’s satisfaction is the focus of the modern clinical practice. The availability of a wide range of 
treatment options increases the ability to choose and interact with patients. 
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ÖZET 
Anne sütü, bebeklerin besin ihtiyacını karşılamak ve immun sistemleri olgunlaşırken onları hastalıklardan 
korumak için bin yıl boyunca evrilmiş, komplex ve içeriği gün gün değişen biyolojik bir sıvıdır. Anne sütü 
içeriği, birçok faktöre bağlı olarak değişmekte, bebeğin gereksinimlerine ve yaşına göre gün gün 
farklılaşarak bebeğe uyum sağlamaktadır. Bu nedenle, anne sütünün bileşiminin, her anne tarafından 
bebeğinin gereksinimlerini tam olarak yansıtacak şekilde özel olarak şekillendirildiğine yaygın olarak 
inanılmaktadır. Anne sütündeki biyoaktif,  immünomodülatör ve antimikrobiyal bileşeninin, bebeklerin 
bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bulaşıcı patojenlerin translokasyonunu bozduğu öne sürülmektedir. 
Anne sütü; enfeksiyona karşı koruma sağlayan, immunolojik sistemin güçlenmesine ve mikrobiyata 
gelişmesine katkıda bulunan sayısız biyoaktif molekül içermektedir. Bu moleküller, bebeklerin bağışıklık 
sistemini ve barsak mikroflorasının gelişimini sağlayan farklı rollere sahiptir. Biyoaktif elementler, besin 
özelliklerinin yanı sıra, barındıkları enzimler sayesinde besin emilimine katkı sağlamakta ve büyümeyi 
hızlandırmaktadır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini regüle ederek, hastalık yapıcı mikroorganizmalara 
karşı savunucu rol almaktadır. 
Anne sütündeki başlıca biyoaktif proteinleri; Sekretuar IgA, Laktoferrin, α-laktalbumin, Safra tuzu ile 
stimüle olan lipaz, Haptokorrin, Lizozim, κ-kazein ve β-kazeindir. Biyoaktif proteinlerin bazı fizyolojik 
aktiviteleri arasında; tripsin inhibitörleri gibi sindirimi zorlaştırıcı enzimlerin inhibisyonu, bağışıklık 
sisteminin düzenlenmesi, hastalık yapıcı mikroorgabizmalarla mücadele, spesifik bağlayıcı proteinler ile 
besin ögesi absorpsiyonunun arttırılması, büyüme ve gelişmenin uyarılması yer almaktadır. Biyoaktif 
proteinler immun sistemdeki görevlerini; sekretuar IgA antikorları, sitokinler gibi immünolojik faktörler ile, 
laktoferrin, lizozim gibi aktif protein ve enzimler ile barsak mikroflorasının prebiyotik etkisi ve 
oligosakkaridler ile gerçekleştirmektedir. Biyoaktif proteinler virüsler ve bakteriler gibi patojenlerle 
mücadelede ederken; patojenlerin etkilerinin zayıflatılarak inhibe edilmesi, barsaktaki yararlı 
mikroorganizmaların (örn. Laktobasiller, Bifidobakteriler) artması ile prebiyotik etki, patojenin intestinal 
mukozaya yapışması veya invazyonunun engellenerek nötralize edilmesi, patojenlerin doğrudan 
öldürülmesi,  gibi görevleri vardır. Sonuç olarak, anne sütü yenidoğanın büyüme ve gelişmesi, 
enfeksiyonlarla baş ederek bağışıklık sisteminin gelişmesi için ilk altı ay ve sonrasında değerli bir besin 
olmasında biyoaktif bileşiklerin önemli bir rolü olduğu gösterilmektedir. 
Anahtar sözcükler: Anne sütü, biyoaktif bileşenler, anne sütü içeriği  
 
ABSTRACT 
Breast milk is a complex biological fluid that has evolved over millennias to meet the nutritional needs of 
babies and to protect them from diseases as their immune systems mature. The content of breast milk 
changes depending on many factors, and it adapts to the baby by changing day by day according to the needs 
and age of the baby. Therefore, it is widely believed that the composition of breast milk is tailor-made by 
each mother to accurately reflect her baby's needs. It is suggested that the bioactive, immunomodulatory and 
antimicrobial component in breast milk strengthens the infants' immune system and disrupts the 
translocation of infectious pathogens. Breast milk; It contains numerous bioactive molecules that provide 
protection against infection, contribute to the strengthening of the immunological system and the 
development of the microbiota. These molecules have different roles that provide the immune system of 
babies and the development of intestinal microflora. In addition to their nutritional properties, bioactive 
elements contribute to nutrient absorption and accelerate growth thanks to the enzymes they contain. It also 
plays a defensive role against disease-causing microorganisms by regulating the immune system. 
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Major bioactive proteins in breast milk; Secretory IgA, Lactoferrin, α-lactalbumin, Bile salt-stimulated 
lipase, Haptocorrin, Lysozyme, κ-casein and β-casein. Some physiological activities of bioactive proteins 
include; Inhibition of digestive enzymes such as trypsin inhibitors, regulation of the immune system, fight 
against disease-causing microorganisms, increase of nutrient absorption with specific binding proteins, 
stimulation of growth and development. Bioactive proteins their role in the immune system; secretory IgA 
antibodies, immunological factors such as cytokines, active proteins and enzymes such as lactoferrin, 
lysozyme, the prebiotic effect of the intestinal microflora and oligosaccharides. While bioactive proteins 
fight pathogens such as viruses and bacteria; It has duties such as inhibiting the effects of pathogens by 
weakening, prebiotic effect with the increase of beneficial microorganisms in the intestine (eg Lactobacilli, 
Bifidobacteria), neutralization by preventing the adhesion or invasion of the pathogen to the intestinal 
mucosa, direct killing of pathogens. As a result, it has been shown that bioactive compounds play an 
important role in breast milk being a valuable nutrient for the growth and development of the newborn, 
coping with infections and the development of the immune system during the first six months and later. 
Key words: Breast milk, bioactive components, breast milk content 
 
Giriş  
Anne sütü, bebeklerin besin ihtiyacını karşılamak ve immun sistemleri olgunlaşırken onları hastalıklardan 
korumak için bin yıl boyunca evrilmiş, komplex ve içeriği gün gün değişen biyolojik bir sıvıdır. Laktasyon 
döneminde miktarı ve kompozisyonu sürekli değişmekte ve birçok faktörden etkilenmektedir.1 Besleyici 
bileşimi, hormonlar, sitokinler, büyüme faktörleri, ve kemokinler gibi farklı fizyolojik etkilere sahip 
immünolojik faktörler dahil olmak üzere besleyici olmayan biyoaktif faktörleri sayesinde anne sütü 
yenidoğanın yaşamını sürdürmesini ve gelişmesini destekler.2 Biyolojik olarak aktif olan bu biyoaktif 
elementlerin yenidoğanı gastrointestinal sistemini etkileyen farklı enfeksiyonlardan koruduğu ve immün 
sistemin olgunlaşmasında önemli rolü olduğu kanıtlanmıştır. İmmünolojik etkilere ek olarak organogeneze 
de katkıda bulunurlar ve sinir, gastrointestinal, kardiyovasküler sistemlerin gelişmesi ve yeterli çalışması 
için önemli yapı taşlarıdır.3 Anne sütündeki biyoaktif faktörlerin dağılışı ve oranı değişmekte ve bu 
faktörlerin doğum sonrası adaptasyon sırasındaki rolü ve etkileri halen araştırılmaktadır. Laktasyonun ilk 
aylarındaki biyoaktif faktörlerin içeriği hakkında yalnızca sınırlı veri mevcuttur.4 Gebelik, laktasyon, anne 
sütü ve anne sütü kompozisyonu anahtar kelimeleri kullanıldığında PubMed'de rapor edilen toplam makale 
sayısının yüzdesi Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Gebelik, laktasyon, anne sütü ve anne sütü kompozisyonu anahtar kelimeleri kullanıldığında 
PubMed'de rapor edilen toplam makale sayısının yüzdesi  
 

0,3; 0% 3,7; 4%

8,3; 8%

87,7; 88%

Yapılan Çalışmalar

anne sütünün içeriği anne sütü laktasyon gebelik dönemi
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Anne sütündeki biyoaktif elementler, besin özelliklerinin yanı sıra, içerisindeki enzimler sayesinde besin 
emilimine katkı sağlamakta ve büyümeyi hızlandırmaktadır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini regüle 
ederek, hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı savunucu rol almaktadır. Anne sütündeki biyoaktif 
proteinlerin bazı fizyolojik aktiviteleri arasında; büyüme ve gelişmenin uyarılması, spesifik bağlayıcı 
proteinler ile besin ögesi absorpsiyonunun arttırılması, immün sistemin düzenlenmesi, tripsin inhibitörleri 
gibi sindirimi zorlaştırıcı enzimlerin inhibisyonu, hastalık yapıcı mikroorganizmalarla mücadele yer 
almaktadır.5 Biyoaktif proteinler immun sistemdeki görevlerini; sekretuar IgA antikorları, sitokinler gibi 
immünolojik faktörler ile, laktoferrin, lizozim gibi aktif protein ve enzimler ile barsak mikroflorasının 
prebiyotik etkisi ve oligosakkaridler ile gerçekleştirmektedir. Biyoaktif proteinlerin, virüs ve bakteriler gibi 
hastalık yapıcı mikroorganizmalarla mücadelede ederken; patojenlerin etkilerinin zayıflatılarak inhibe 
edilmesi, barsaktaki yararlı mikroorganizmaların (örn. Laktobasiller, Bifidobakteriler) artması ile prebiyotik 
etki etmesi, patojenin intestinal mukozaya yapışması veya invazyonunun engellenerek nötralize edilmesi ve 
patojenlerin doğrudan öldürülmesi gibi görevleri vardır.5 
Anne sütü molekülleri, daha önce tanımlanmış altı potansiyel mekanizma ile bebeğin dolaşımına 
girebilmektedir.6 Birincisi, anne sütü özellikle kolostrum (1-5 gün) ve erken süt (6-15 gün), protein 
emiliminde sınırlamalar sağlayan a-antitripsin konsantrasyonuna sahiptir.7 İkincisi, bebeğin gastrointestinal 
yolundaki yüksek bağırsak pH'ı nedeniyle, anne sütündeki biyoaktif bileşiklerin ve proteinlerin emilimini 
kolaylaştırır.8 Üçüncüsü, pankreas enzimatik aktivitesinin olgunlaşmamışlığı, proteolize direnç göstererek 
biyoaktif faktörlerin emilimini kolaylaştırır.7 Dördüncüsü, özel biyoaktif bileşikler için bilinen 
Adipokin(lipit hücreleri) gastrointestinal sistem reseptörlerinde vardır.9 Beşinci olarak, peptidlerin ve 
biyoaktif bileşiklerin emilimi için sindirim dışı bir yol olan ve  bebeklik döneminde önemli  rol oynayan 
paraselüler difüzyondur.6  Altıncı olarak, microRNA'lar ve diğer anne sütü molekülleri, anne sütündeki canlı 
hücreler yoluyla bebeğin dolaşımına aktarılabilir.10 Bu altı faktörün, besleyici olmayan biyoaktif bileşiklerin 
bebeğin dolaşımına girebileceği ve bebeğin sağlığı üzerinde olumlu sonuçlara yol açtığı belirtilmektedir. 
Anne sütündeki başlıca biyoaktif elementeler şunlardır: 
• Laktoferrin 
• Lizozim 
• Sekretuar IgA 
• Haptokorrin 
• β-kazein 
• κ-kazein 
• α-laktalbumin 
• Safra tuzu ile stimüle olan lipaz 
Laktoferin; multifonksiyonel bir proteindir. Özellikle patojenlerin demire ulaşımını engelleyerek üremeyi 
durdurmakta ve bu görevi ile bakteriostatik etki göstermektedir. Laktoferrinin içerisinde yer alan diğer bir 
elementi olan laktoferrisin de bakterisidal etki göstermektedir.11 Yakın zamanda Çin’de yapılan bir 
araştırma, laktoferrin konsantrasyonunun kolostrum ve sütte sırasıyla 3.16 ve 1.73 g/L olduğunu 
bildirmiştir.12 Anne sütündeki laktoferrin’in incelendiği Arnold ve ark.’nın çalışmasında; laktoferrin 
Streptococcus pneumoniae, Vibrio cholera, Streptococcus mutans, Escherichia coli, Candida albicans ve 
Pseudomonas aeroginosa üzerinde bakterisidal etkilerini göstermişlerdir.11 İki farklı Cochrane derlemesinde 
Laktoferrin’in etkilerinin incelenmiş; laktoferrin’in inflamasyona ve intestinal enfeksiyona karşı koruyucu 
etkilere sahip olduğu13, pretermlerde geç başlangıçlı sepsis riskini azalttığı bildirilmiştir.14 Nekrotizan 
enterokolit (NEK) tedavisine yardımcı olarak enteral laktoferrin kullanımı halen araştırılmaktadır. 
Lizozim; anne sütü içeriğinde bulunan whey sınıfından bir proteindir. Anne sütü ile inek sütü 
karşılaştırıldığında lizozim proteini anne sütünde 3000 kat daha yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır. 
Bakterilerin hücre duvarındaki β-(1-4) glikozidik bağları parçalayarak, bir antibakteriyel enzim gibi 
davranır. Bu etkisini laktoferrin ile sinerjistik çalışarak göstermektedir. Literatürde anne sütündeki lizozim 
konsantrasyonları ile yapılmış farklı sonuçlu çalışmalar dikkat çekicidir. 
Lönnerdal ve ark. çalışmalarında; kolostrumda lizozim konsantrasyonunun en düşük olduğunu, laktasyonun 
ilk ayında artış gösterdiğini ve bir aydan sonra (1-2. ay) en yüksek seviyeye ulaşıp sonra azalmaya 
başladığını bulmuşlardır.15 Başka bir araştırmada ise, kolostrumda lizozim konsantrasyonu daha yüksek 
bulunurken, ilk ay içerisinde bu seviyenin düştüğü, 57-84 günler arasında da en yüksek seviyeye ulaştığı 
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bildirilmiştir.16 Koenig ve ark. (2005) çalışmalarında ise, lizozim konsantrasyonu kolostrumda düşük ve 
laktasyon sırasında kademeli olarak arttığı bulunmuştur.17 Bu farklı sonuçlar nedeniyle, bu protein üzerinde 
ilave araştırma yapılması önerilmektedir. 
Sekretuar immünglobulin A (sIgA); anne sütünde en yüksek oranda bulunan immünglobulindir. sIgA, 
insan sütündeki toplam immünoglobulinlerin %80 ila %90'ından sorumludur ve yalnızca anne sütü ile 
beslenen bebekler, bu proteinin günde yaklaşık 0,3 g/kg'ını almakta; bu proteinin yalnızca %10'u 
bağırsaklarda emilirken, kan dolaşımına aktarılır.18 Tüm immünoglobulin izotipleri kolostrum ve olgun sütte 
bulunsa da, hem konsantrasyonu hem de biyolojik özellikleri açısından “sIgA” içlerinde en önemlisi olarak 
kabul edilmektedir.19 sIgA bebek barsağındaki protelitik enzimlere diğer immünglobulinlere (IgA, IgM vb.) 
kıyasla çok daha dayanıklıdır. Anne sütündeki sIgA antikorları, mukoza zarlarının savunmasında esastır. Bu 
antikorlar, mikroorganizmaların dokulara girişini etkin bir şekilde engeller, iltihap önleyicidirler ve 
reaksiyon sırasında enerji tüketmezler. Sekretuar immünglobulin A’nın laktasyon fazlarında en yüksek 
olduğu dönem kolostrumdur.5 sIgA doğumdan sonraki ilk üç gün boyunca anne sütünde daha zengindir. Bu 
yüksek miktarda alınan sIgA bebeğin mukozal yüzeylerinde pasif koruma sağlamaktadır.19 
Haptokorrin; Haptocorrin, anne sütü de dahil olmak üzere farklı vücut sıvılarında yüksek miktarlarda 
bulunan B12 vitamini bağlayıcı bir proteindir. Literatürdeki çalışmalarda Haptocorrin'in spesifik E. coli 
O127 suşunun büyümesini engelleyici aktivite gösterdiği vurgulanmıştır.20 Haptokorrinin olası 
antimikrobiyal faydaları üzerine yapılan araştırmalar, bakteriyel büyümeyi de engelleyebileceğini 
belirtmişlerdir.21 
Kazeinler; anne sütündeki proteinlerin yaklaşık olarak %20-40’ını oluşturmakta ve bebek gelişiminde 
önemli rol oynamaktadır. Anne sütünün yapısında büyük oranda κ kazeinler ve β-kazein bulunurken, anne 
sütünde az miktarda αs1-kazein de bulunmaktadır. Laktasyon fazları ilerledikçe anne sütündeki 
konsantrasyonları artmaktadır. Olgun anne sütünde yaklaşık olarak 2.7 g/L β-kazein bulunmaktadır.22 
Strömqvist ve ark.’nın araştırmasında κkazein’in Helicobacter pylori’nin gastrik mukozaya tutunmasını 
engellediği gösterilmiş, anne sütü ile beslenen bebeklerde H.pylori enfeksiyonunun daha az oranda 
görülmesinin bununla ilişkili olabileceği bildirilmiştir.23 
α-laktalbumin; anne sütündeki protein içeriğinin yaklaşık %25-35’ini oluşturan sindirilebilir bir whey 
proteinidir.24 Süt hacmini yönlendiren laktoz oluşumu için gerekli olan laktoz sentaz kompleksinin bir 
parçası olarak α-laktalbümin, süt üretiminde merkezi bir rol oynar. Bebek beslenmesi için çok önemli olan 
triptofan, lizin, dallı zincirli amino asitler ve kükürt içeren amino asitler dahil olmak üzere önemli bir 
biyoaktif peptit ve esansiyel amino asit kaynağıdır (Layman 2018). Literatürde kısıtlı sayıda çalışma 
bulunmakla birlikte, yapılan bir araştırmada en yüksek α-laktalbumin konsantrasyonu kolostrumda 
bulunmuştur (4,30 mg/mL) 22 
Safra tuzu ile stimüle olan lipaz; anne sütü proteinlerinin %1-2’sini oluşturmaktadır. Bu enzim, A vitamini 
esterlerini, fosfolipidleri, barsak lümeninde süt yağlarını (monoditrigliseridler) ve kolesterol esterlerini 
hidrolize eder.5 Andersson ve ark. (2007) yaptıkları araştırmada, zenginleştirilmiş anne sütü ve pastörize 
anne sütü alan iki grup preterm bebekleri antropometrik ölçümler ve yağ emilimi açısından 
karşılaştırmışlardır. Zenginleştirilmiş anne sütü alan bebeklerin büyüme gelişmelerinin daha iyi olduğu, 
pastörize anne sütü alan bebeklerin ise gaitada bakılan yağ analiz sonuçlarına göre, yağ emiliminin çok daha 
az olduğu bildirilmiştir. Araştırmada, pastörizasyon işleminin, safra tuzu ile stimüle olan lipaz enziminde 
bozulmaya neden olduğu, bu nedenle de anne sütündeki lipidlerin tamamen emilemediği öngörülmüştür.25 
Ghrelin, leptin, adiponektin gibi peptid yapıda hormonlar da anne sütünde bulunmaktadır. Bu peptidler 
hücre farklılaşması, iştah ve enerji dengesi üzerinde düzenleyici rol oynarlar. Ayrıca neonatal dönemde 
büyüme-gelişmeyi regüle ederken, uzun dönemde de metabolik etkilere sahiptirler.26 Anne sütünde 
immünomodülatör potansiyeli olan diğer biyoaktif maddeler arasında çeşitli büyüme faktörleri ve sitokinler 
de bulunur. Bunlar arasında IL-6, IL-8 gibi proinflamatuar sitokinler; IL-10 gibi bağışıklık düzenleyici 
sitokinler; ve epidermal büyüme faktörü (EGF), neonatal immün gelişiminin teşvikinde rol oynayan 
transformasyon büyüme faktörleri (TGF) -β1 ve TGF-β2.27 Bununla birlikte, süt bileşimi üç laktasyon 
periyodunda değişmektedir: iyi tanımlanmış kolostrum, geçiş sütü ve olgun süttür.28 Kolostrum, proteinler, 
mineraller ve immünolojik faktörler bakımından zengindir ve diğer etkilerin yanı sıra, oligosakaritlerinin 
prebiyotik etkileri nedeniyle, gastrointestinal kanalda Lactobacillus bifidus'un büyümesini kolaylaştırır. 
Kolostrum, neonatal organ sistemlerinin olgunlaşmamış olduğu bir zamanda en yüksek konsantrasyonlarda 
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IgA, sitokinler, bu sitokinlerin çözünür reseptörleri ve büyüme faktörlerine sahiptir. Kuşkusuz anne sütü, 
vazgeçilmez antimikrobiyal büyüme faktörleri ve savunma ajanlarının en uygun kaynağıdır.21 

 
SONUÇ 
Sonuç olarak, anne sütü yenidoğanın büyüme ve gelişmesinin yeterli ve dengeli olabilmesi, enfeksiyonlarla 
baş ederek bağışıklık sisteminin gelişmesi için ilk 6 ay ve sonrasında değerli bir besin olmasında biyoaktif 
bileşiklerin önemli bir rolü olduğu gösterilmektedir. Bağışıklık sisteminde önemli görevleri olan olan bu 
biyoaktif proteinler bebek sağlığında önemli yere sahiptir.  
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ABSTRACT 
Recombinant proteins have wide applications in medicine (pharmaceutical and biomedical), food, detergent, 
paper, chemistry and cosmetics industries. The most important recombinant proteins used for medical 
purposes are vaccines, monoclonal antibodies, hormones and enzymes. Todate, approximately 650 protein-
based drugs have been approved worldwide, of whichapproximately 400 
havebeenproducedbyrecombinanttechnology. Furthermore, 1300 recombinant pharmaceutical proteins are 
under development. Recombinant protein production emerged in theearly 1980s. Over the years, their 
production has been achieved in a variety of hosts, from the bacterium Escherichiacoli to yeasts, insects and 
mammalian cells. For example, the first commercial pharmaceuticals (human insulin and growth hormone) 
have been produced in E. coli.In later times, besides E. coli, pharmaceutical proteins were also produced in 
yeasts such as Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris. For example, hepatitis B surface antigen used 
as a vaccine has been recombinantly produced using S. cerevisiae.Many therapeutic proteins are also 
produced using mammalian cell lines such as Sp2/0, NS0 and CHO (China Hamster Ovarium).For example, 
proteins such as Rituximab and Trastuzumab currently used in cancer treatment, rFVIII used in hemophilia 
treatment, and Trumenba, Shingrix and Heplisav B used as vaccines against viral or bacterial infections are 
produced recombinantly with CHO cell lines.Bacteriasuch as E. coliprovideshigheryields in production of 
recombinant proteins; however, they produces proteins with lower glycosylation compared to yeastand 
mammalian cells, and the low glycosylation ratio limits the therapeutic potential of bacteria-derivedre 
combinant proteins. Therefore, recombinant proteins produced by yea stand mammalian cells are more 
preferred for therapeuticuses. 
Keywords: recombinant protein; therapeutic proteins; mammalian cells; microorganisms 

ÖZET 
Rekombinant proteinler tıp (ilaç ve biyomedikal) başta olmak üzere gıda, deterjan, kağıt, kimya ve kozmetik 
sektörlerinde geniş kullanım alanlarına sahiptir. Tıbbi amaçlı kullanılan en önemli rekombinant proteinler 
aşılar, monoklonal antikorlar, hormonlar ve enzimlerdir. Bugüne kadar dünya çapında yaklaşık 650 tane 
protein tabanlı ilaç onaylanmıştır ve bunlardan yaklaşık 400'ü rekombinant teknolojisi ile üretilmiştir. 
Dahası, 1300 rekombinantfarmasötik protein ise geliştirme aşamasındadır.  
Rekombinant protein üretimi, 1980'lerin başında ortaya çıkmıştır. Yıllar içinde, Escherichiacoli 
bakterisinden maya, böcek ve memeli hücrelerine kadar çeşitli konakçılarda rekombinant protein üretimi 
gerçekleştirilmiştir.Örneğin, ilk ticari farmasötikler (insan insülini ve büyüme hormonu) E. coli’ de 
üretilmiştir. İleryen zamanlarda E. coli’ ninyanısıraS. cerevisiae ve Pichiapastoris gibi mayalarda da 
farmasötik proteinler üretilmiştir. Örneğin, S. cerevisiae mayası ile aşı olarak kullanılan hepatit B yüzey 
antijeninin rekombinant üretimi gerçekleştirilmiştir.Sp2/0,NS0 ve CHO (ChinaHamsterOvarium) gibi 
memeli hücre hatları ile de birçok terapötik proteinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Örneğin, halihazırda 
kanser tedavisinde kullanılan Rituximab ve trastuzumab, hemofili tedavisinde kullanılan rFVIII ve viral ya 
da bakteriyel enfeksiyonlara karşı aşı olarak kullanılan trumenba, shingrix ve heplisav B gibi proteinler 
CHO hücre hatları ile rekombinant olarak üretilmektedir. Rekombinant proteinlerin üretiminde E. coli gibi 
bakteriler daha yüksek verim sağlasada, maya ve memeli hücrelerine oranla bakteriler daha düşük 
glikolizasyona sahip proteinler üretir ve düşük glikolizasyonda bakteri kaynaklı rekombinant proteinlerin 
terapötik potansiyelini sınırlandırır. Bu yüzden, terapötik kullanımlar için mayalar ve memeli hücreleri ile 
üretilen rekombinant proteinler daha fazla tercih edilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Rekombinant proteinler,Terapötik protein; memeli hücreleri; mikroorganizmalar 
GİRİŞ 
Rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen proteinler, rekombinant proteinler olarak isimlendirilmektedir. 
Günümüzde rekombinant proteinlerin üretimi için mikroorganizmalar (Bakteriler, mayalar, ipliksi 
mantarlar), memeli hücreleri, böcek hücreleri, hayvanlar ve bitkiler dahil olmak üzere çeşitli ekspresyon 
konakları kullanılmaktadır (TripathiandShrivastava, 2019;Mitsuiand Yamada, 2021).  
Rekombinant proteinler gıda, deterjanve kozmetik gibi çeşitli endüstrilerin yanısıraterapötik amaçlı olarak 
sağlık alanında kullanılmaktadır (Mitsuiand Yamada, 2021). Çeşitli hastalıkların (diyabet, cücelik, sistik 
fibrosis, fabry hastalığı, miyokard enfarktüsü, konjestif kalp yetmezliği, serebralapopleksi, multipl skleroz, 
nötropeni, trombositopeni, anemi, hepatit, romatoidartrit, astım, Crohn hastalığı ve kanser) tedavisinde 
kullanılan önemli terapötikrekombinant proteinlere hormonlar, interferonlar, interlökinler, büyüme 
faktörleri, tümör nekroz faktörleri, kan pıhtılaşma faktörleri, trombolitik ilaçlar ve enzimler örnek 
verilebilir(Pham, 2018).Bugüne kadar, dünya çapında yaklaşık 650 protein ilacı onaylanmıştır ve bunlardan 
yaklaşık 400'ünürekombinant teknolojilerle elde edilen terapötik proteinler oluşturmaktadır. 1300 
terapötikrekombinant protein ise halıhazırda geliştirme aşamasındadır (Sanchez-Garcia et al., 
2016).Terapötik proteinler ve antikorların yıllık pazarı 100 milar doları aşmaktadır. 300'den fazla 
biyofarmasötik ürün bulunmaktadır. Terapötik proteinlerin pazar payının çoğunluğunumonoklonal 
antikorlar(>18 milyar ABD Doları), ardından da hormonlar (>11 milyar ABD Doları) ve büyüme 
faktörlerini (>10 milyar ABD Doları) oluşturmaktadır. 2004'ten 2013'e kadar ABD Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan terapötik proteinlerinçoğunluğu memeli 
hücreleriyle (%56) üretilmiştir. Aynı dönem içindeki onaylı ürünlerin %24' ü E. coli, %13' ü S. cerevisiae, 
%4' ü böcek hücreleri ve %3' üise transgenik hayvanlardan elde edilmiştir(Baeshen et al., 2014). İnsan 
çalışmalarında kullanılan terapötikrekombinant proteinlerin post-translasyonel modifikasyonlara sahip 
olması istenilmektedir. Örneğin, glikolizasyon gibi bir post-translasyonel modifikasyon mekanizması 
rekombinant proteinin etkinliği, serum yarı ömrü ve antijenik özelliğinde çok önemli rol oynamaktadır. Bu 
yüzden, post-translasyonel modifikasyona sahip terapötik proteinlerin üretimi için prokaryotikexpresyon 
sistemlerinden ziyade memeli, maya ve böcek gibi ökaryotikexpresyon sistemleri daha fazla tercih 
edilmektedir. Bununla birlikte, son zamanlarda, genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak post-
translasyonel modifikasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahip olan prokaryotiksuşlarda geliştirilmektedir 
(Dragosits et al., 2012; GuptaandShukla, 2018). Rekombinant proteinlerin üretimi için dizayn edilen 
proseslerde kültür ortamının bileşimi, pH, çalkalama hızı, havalandırma, sıcaklık, hücre yoğunluğu, 
indükleyicilerin konsantrasyonu, indüksiyon süresi ve besleme stratejileri gibi çeşitli parametrelerin, üretilen 
proteinin seviyesini etkilediği beliritilmektedir (Uhoraningoga et al., 2018; TripathiandShrivastava, 2019). 
 
GELİŞME  
Mikroorganizmalar ile TerapötikProteinlerin Üretimi 
Rekombinant protein üretiminde konak mikroorganizma olarak bakteri, maya, ipliksi mantarlar ve tek 
hücreli algler kullanılmaktadır (RosanoandCeccarelli, 2014).Yapılan çalışmalarda, bakteri olarak E. coli, 
Bacillussubtilis ve Lactococcuslactis' in, maya olarak Pichiapastoris, 
Saccharomycescerevisiae, Pichiapastoris, Hansenulapolymorpha, Kluyveromyceslactis, Schizosaccharomyc
espombe, Yarrowialipolytica ve Arxulaadeninivorans' ın, ipliksi mantar (küf)olarakdaA. niger, A. oryzae ve 
Trichodermareesei' nin çeşitli rekombinant proteinlerin üretiminde kullanılabileceği belirtilmektedir (Çelik 
and Çalık, 2012; Yoon et al., 2013; NevalainenandPeterson, 2014; Neef et al., 2021). Bununla birlikte, 
terapötikrekombinant proteinlerin üretimi halıhazırda bakteri olarak E. coli, maya olaraktaS. cerevisiae ve P. 
pastoris ile gerçekleştirilmektedir (Bill, 2014; Gomes et al., 2018). 
E. coli ile terapötik protein üretimi 
İlk ticari terapötik proteinler (insan insülini ve büyüme hormonu) E. coli’ de üretilmiştir (Gomes et al., 
2018; Tripathi and Shrivastava, 2019).Eli Lilly&Coşirketi tarafından E. coli bakterisinde üretilen ve 
Humulin adı verilen rekombinant insülin1982'de FDA tarafından onaylanmıştır.Ardından, 1987'de 
NovoNordisk şirketi, ökaryotik mikrop olan Saccharomycescerevisiae kültürlerini kullanarak Novolin isimli 
rekombinant insan insülininin endüstriyel üretimine başlamıştır (Bill, 2014; Sanchez-Garcia et al., 2016). 
Genetik manipülasyon kolaylığı, düşük maliyet ve hızlı büyüme özellikleri, E. coli'yirekombinant 
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proteinlerin üretiminde en yaygın kullanılan mikroorganizma türlerinden biri haline getirmiştir (JiaandJeon, 
2016).Bununla birlikte, E. coli ekspresyonsistemlerinindeplazmit kaybı, gen ekspresyonu için istenmeyen 
indükleyicilere ihtiyaç duyulması, heterolog proteinlerin hücre içi birikimi, uygun olmayan protein 
katlanmaları, endotoksinkontaminasyonu, zayıf salgılanma veproteolitik sindirimin yanısıra üretilen 
proteinde post-translasyonel modifikasyonların olmaması (disülfit bağlarının olmaması ve glikolizasyonun 
gerçekleşmemesi) gibi bazı dezavantajları vardır (Baeshen et al., 2014). Proteinlerde glikozilasyon ve 
disülfid köprülerinin oluşmaması ise E. coli' de endoplazmikretikulum ve golgi gibi hücre organellerinin 
eksik olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm bu dezavantajlar, E. coli ile laboratuvar ve/veya endüstriyel 
ölçeklerde uygun biyolojik işleve sahip çözünür rekombinant proteinlerin üretilmesini zorlaştırmaktadır (Bill 
2014). E. coli ile rekombinant protein üretiminde karşılaşılan bu problemlerin üstesinden gelmek içinde 
alternatif stratejiler geliştirilmektedir. Örneğin, proteinlerin çözünürlüğünü artırarak hücre içi aşırı 
birikimlerini engellemek içinprotein sentez oranları düşürülmektedir. Bunun içinde, optimal gelişme 
sıcaklığı (37) altında bir kültür sıcaklığı seçmek, pHstabilitesini sağlamak ve indükleyici ve/veya glikoz 
konsantrasyonunu azaltmak gibi stratejiler uygulanmaktadır. Dahası, endojenşaperonların üretimini ve/veya 
E. coli hücrelerinde ozmolitlerin sentezini veya absorpsiyonunu indüklemek, ek hücresel bileşenleri (örneğin 
şaperonlar ve kıvrımlar) E. coli'ye dahil etmek veya protein katlanmasına ve modifikasyonuna yardımcı 
olmak için kültür ortamına kimyasal şaperonların eklemek, protein çökelmesine katkıda bulunan yapısal 
elemanların çıkarmak ve/veya hedef proteinin çözünür bir protein veya peptid ile kaynaştırmak gibi 
yaklaşımlar uygulanarakda proteinlerin çözünürlükleri artırılmaya çalışılmaktadır (Karyolaimos et al., 2019; 
Bhatwa et al., 2021). Normal E. coli hücrelerinin sitoplazmalarında S-S bağların istenilen şekilde oluşumu, 
tioredoksinredüktaz (trxB) ve glutaredoksinredüktaz (gor) sistemleri tarafından engellenmektedir. Bu 
problemi çözmek içinse E. coli sitoplazmasında eksprese edilen rekombinant proteinlerin doğru disülfid 
bağını elde etmek için, glutatyonredüktaz (gor geni) ve tioredoksinredüktaz (trxB geni) ortadan kaldırılarak 
E. coli' ninOrigami ve Shuffle olarak bilinen ticari suşları hazırlanmıştır (Bessette et al., 1999; Francis 
andPage, 2010; Lobsteinet al., 2012; Bhatwa et al., 2021). Dahası bu iki suşa alternatif olarak, endojen 
indirgeme yollarında modifikasyon olmaksızın E. coli sitoplazmasında disülfid bağı içeren proteinlerin 
ekspresyonunu sağlayan CyDisCo sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemde, disülfid bağı oluşumu, bir 
ökaryotiksülfidriloksidaz olan Erv1p tarafından katalize edilmektedir (Nguyen et al., 2011; 
HatahetandRuddock, 2013; Bhatwa et al., 2021).Glikosilasyon proteinlerin katlanması, aktivitesi, yapısı, 
çözünürlüğü ve stabilitesi için önemlidir. Bakterilerde O-bağlı glikosilasyon çok fazla görülürken ve N-bağlı 
glikosilasyon nadir olarak görülmektedir. N-bağlı glikosilasyon daha çok ökaryotik ve arke' lerde mevcuttur 
(SchäfferandMessner, 2017;Gomes et al. 2018). N-glikosilasyon mekanizmasının eksikliğini gidermek için, 
glikosilasyonu katalize edebilen spesifik enzimlerle gnetik mühendisliği teknikleriyle E. coli' ye aktarılarak 
yeni suşlar geliştirilmektedir (Bhatwa et al., 2021). Örneğin, Campylobacterjejuni'de N-glikosilasyon için 
anahtar bir enzim olan PglB (oligosakariltransferaz) E. coli' ye aktarılmakta ve bu sayede bir lipit 
molekülündeki O antijeni veya O-polisakarit'iüretilmek istenilen hedef proteinin 
(AcrA)asparajinrezidülerine transfer edilmektedir. Ayrıca, E.coli' de gereksiz glikolizasyona neden olan 
wecA ve waaL genleri susturularak uygun glikolizasyon sağlayan PglB geni aktarılmış E. coli CLM37 ve E. 
coli CLM24 gibi suşlarıda geliştirilmiştir (Wacker et al., 2002; Feldman 2005;Baeshen et al., 2015; 
VozzaandFeldman, 2015; Bhatta et al., 2021).Foldazlar, proteinlerin uygun şekilde katlanmasına yardımcı 
olan enzimlerdir. Bu enzimlere disülfid bağlarının oluşumundan sorumlu olan tiyol-disülfidoksidoredüktaz 
ve protein disülfidizomerazlar ile peptid bağlarının cis-trans izomerizasyonunu katalize eden peptidil-
prolilizomerazlar örnek verilebilir. Benzer şekilde, şaperonlarda katlanmamış proteinleri stabilize etmek ve 
onların uygun katlanmasına yardımcı olan bir protein grubudur(Kim et al., 2013).  Yapılan 
çalışmlarda,protein disülfidizomerazlar grubuna ait olanDsbA ve DsbC' nınE. coli' de birlikte ifade 
edilmesiyle üretilecek olan hedef proteinin uygun bir şekilde katlandığı ve bir araya toplanma eğiliminin 
azaldığı rapor edilmiştir (Nguyen et al., 2011; Zhuo et al., 2014). Benzer şekilde, GroEL/GroES, 
DnaK/DnaJ/GrepE, ClpB, IbpA ve IbpB gibi şaperonlarınE. coli' ye aktarılmasıyla, bu bakteride üretilen 
rekombinant proteinlerin daha uygun bir şekilde katlandığı, çözünürlüklerinin ve işlevselliğinin arttığı 
gösterilmiştir (Thomas andBaneyx, 2000; De Marco et al., 2007; Huang et el., 2012; Baeshen et al., 2015; 
Tong et al., 2016; Khosrowabadi et al., 2018; Bhatwa et al., 2021).Günümüzde, klinik onaylı 
rekombinantterapötik proteinlerin yaklaşık %30' u E. coli ile üretilmektedir (Huang et al., 2012). 
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Örneğin, diyabet tedavisinde kullanılan ve Lispro, Basaglar, Humulin, Lantus ve Lusduna gibi isimlerle 
piyasada satılan FDA onaylı insulinE. coli' de üretilmektedir (Baeshen et al., 2015; Pipalava et al., 2019; 
Zhang et al., 2020). Dahası, makula dejenerasyonu tedavisinde kullanılan Ranibizumab (Lucentis), büyüme 
hormonu eksikliği veya Turner sendromu tedavisinde kullanılan somatropin (Accretropin), Crohn’s hastalığı 
tedavisinde kullanılan Certolizumab (Cimzia), kronik hepatit C hastalığına karşı kullanılan PEG-interferon 
alfa-2b (Pegintron), kronik immüntrombositopenikpurpura' ya karşı kullanılan Romiplostim (Nplate), 
multiplesclerosis' e karşı kullanılan interferon beta 1b (Extavia), kronik gut hastalığına karşı kullanılan 
Peglotikaz (Krystexxa), eklem iltihabına karşı kullanılan kineret (anakinra), konjestif kalp yetmezliği 
tedavisinde kullanılan Natrecor (nesiritide), nötropeniye karşı kullanılan nivestim ve neupogen (filgastrim) 
ve osteoporoz' a karşı kullanılan paratiroid hormon (Preos)'da  rekombinat olarak E. coli' de üretilmektedir 
(Huang et al., 2012; Baeshen et al., 2015). 
Diğer taraftan, böbrek kanseri tedavisinde kullanılan Interferon gamma-1a, yumuşak doku sarkomu 
tedavisinde kullanılan tasonermin, melanom tedavisinde kullanılanan interlökin-2 (Aldesleukin) 
vemiyelodisplastik sendrom tedavisinde kullanılan Molgramostim'inrekombinantüretimideE. coli ile 
gerçekleştirilmektedir (Sanchez-Garcia et al., 2016; Jozala et al., 2016). Meme ve mide kanseri tedavisinde 
kullanılan Herceptin (Trastuzumab) isimli FDA onaylı rekombinant protein halıhazırda memeli hücreleri ile 
üretilsede, bu proteinin E. coli' de üretimine yönelik çalışmalarda devam etmektedir (Ahmadzadeh et al., 
2020; Barok et al., 2020; Koçer et al., 2021). 
S. cerevisiae ve P. pastoris ile terapötik protein üretimi 
Mayalar, translasyon sonrası modifikasyonlar yaparak biyoloyik aktiviteye sahip rekombinant protein 
üretebilen ökaryotik hücre yapısındaki organizmalardır. Mayalar fosforilasyon, O-bağlı glikosilasyon, N-
bağlı glikosilasyon, asetilasyon ve asilasyon gibi çok sayıda translasyon sonrası modifikasyonu 
gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Mayalarda üretilen rekombinant proteinlerhücre içinde çözünür formda 
olmakta, uygun şekilde katlanmakta, glikolizasyona ve biyolojik aktiviteye sahip olmaktadır. Maya 
ekspresyon sistemi biyofarmasötiklerin üretiminin maliyeti oldukça uygun olup, üretim proseside büyük 
biyoreaktörlerdegerçekleştirilebilmektedir (WildtandGerngross, 2005; Baeshen et al., 2014).  Rekombinant 
proteinlerin üretiminde farklı maya türleri kullanılsada, terapötik özelliğe sahip olanların üretimi esas olarak 
S. cerevisiaeve P. pastoris türleri ile gerçekleştirilmektedir (Gomes et al., 2018).S. cerevisiae'de 
rekombinant proteinlerin üretimi, üç tip vektör kullanılarak gerçekleştirilmektedir: entegrasyon plazmitleri 
(YIp), epizomalplazmitler (YEp) ve sentromerikplazmitler (YCp) (AmenandKaganovich, 2017). S. 
cerevisiae ile üretilen ilk rekombinantterapötik protein, 1987' de Novolin ismiyle piyasaya sürülen insülin 
olmuştur (Bill, 2014; Sandow et al., 2015). Günümüzde ise diyabet tedavisinde kullanılan insülinin yanısıra, 
hipoglisemi' ye karşı kullanılan glukakon (glucagen), büyüme hormonu olarak kullanılan somatropin 
(valtropin), hepatit B' ye karşı aşı olarak kullanılan yüzey antijenleri, trombozise karşı kullanılan Hirudin, 
nötropeniye karşı kullanılan koloni uyarıcı faktör (sargamostim) ve hiperürisemia' ya karşı kullanılan 
üreaoxidaz gibi birçok FDA onaylı terapötik protein S. cerevisiae ile üretilmektedir (Kulagina et al., 2021).  
Rekombinant proteinlerdeki glikosilasyon işlemi, proteine eklenen karbonhidrat monomerinin miktarına ve 
tipine bağlıdır. Örnek olarak, rekombinanteritropoietin, üç N-glikan içermektedir. N-glikanlar çıkarıldığında, 
eritropoietin yarı ömrü azalmakta ve aktiviteside neredeyse tamamen kaybolmaktadır. Gaucher hastalığının 
tedavisinde kullanılan glukoserebrosidaz isimli enzimin aktivitesi içinse mannolizasyona ihtiyaç 
duyulmaktadır (Takeuchi et al., 1989; Grabowski et al., 1995; Friedman et al., 1999). Yukarıda da 
belirtildiği gibi glikolizasyon her nekadarrekombinant proteinlerin aktivitesi için gerekli olsada, bazı 
mayalarda üretilen rekombinant proteinlerde yüksek glikolizasyon özelliklede yüksek mannolizasyon 
oluşmakta, yüksek mannolizasyonda in vivo şartlarda proteinin ömrünü kısaltmakta ve yüksek 
immunojeniteye sebebiyet vermektedir. Bu problemi çözmek içinse, mayalardaki N-glikolizasyon yolakları 
genetik mühendisliği teknikleri ile yeniden düzenlenerek, bu organizmalarda insan N-glikolizasyon oranıyla 
uyumlu terapötik proteinler üretilmektedir (WildtandGerngross, 2005; Baeshen et al., 2014). Mayalar 
arasında da özellikle S. cerevisiae' da yüksek mannolizasyongörülmektetir. 
Yapılan çalışmalarda, S. cerevisiae ile karşılaştırıldığında bir başka maya türü olan P. pastoris' in 
proteinlerde daha az mannolizasyon oluşturduğu ve üretilen proteinlerin insanlarda daha az immunojeniteye 
yol açtığı belirlenmiştir. P. pastoris’in ürettiği en uzun mannoz zincirleri 30 rezidü içerir. Bu bile S. 
cerevisiae’nın ürettiği zincirlerden 50-150 rezidü daha kısadır. Bu da aşırı mannolizasyon yapan S.cerevisiae 
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yerine normal insan mannolizasyonuna çok yakın bir seviyede mannolizasyon yapan P.pastoris’in 
kullanımını uygun kılmaktadır. Ayrıca, S. cerevisiae ile karşılaştırıldığında P. pastoris hücrelerinin daha iyi 
gelişme gösterdiği, daha fazla miktarda protein ürettiği ve üretilen proteinleri ekstrasellular olarak 
salgılayabildikleri gösterilmiştir. Dahası, S. cerevisiae'den farklı olarak, P. pastoris yüksek immünojeniteye 
neden olan terminal α-1,3-bağlı mannozlar içermez. Bu özelliklerinden dolayı, araştırmacılar terapötik 
proteinlerin üretiminde P. pastoris' i yeni bir ekspresyon konağı olarak kullanmaya başlamıştır (Karbalaei et 
al., 2020; Kulagina et al., 2021). Günümüzde ise P. pastoris, insan insülini, insan serum albümini, hepatit B 
aşısı, interferon-alfa 2b, tripsin ve kollajen gibi FDA onaylı terapötiklerin üretiminde kullanılmaktadır 
(Gomes et al., 2018). Dahası, malarya, dang humması, Epstein-Barr virüsü, SARS-CoV virüsü, tüberküloz 
ve HSV-2 gibi hastalıklara karşı aşı olarak kullanılabilecek terapötik proteinlerin P. pastoris' te rekombinant 
üretimi içinde çalışmalar başlatılmıştır (Karbalaei et al., 2020). 
Memeli hücreleri ile Terapötik Proteinlerin Üretimi 
Memeli hücre hatları, çeşitli biyoterapötik proteinleri üretmek için geliştirilmiştir. Memeli sistemleri, uygun 
protein katlama, birleştirme ve translasyon sonrası modifikasyon yetenekleri nedeniyle bakteri, bitki ve 
maya gibi diğer konakçılara göre daha fazla tercih edilmektedir. Başlangıçta Sp2/0 ve NS0 fare miyelomları, 
YB2/0 sıçan miyelomu ve bebek hamsteri böbreği (BHK) gibi başka memeli sistemleri kullanılmış olsa da, 
günümüzde biyoterapötik proteinlerin üretiminde memeli hücre hattı olarak Çin HamsterOvaryum (CHO) 
hücre hatları tercih edilmektedir. Günümüze kadar, genetik mühendisliği teknikleri kullanılarak CHO hücre 
hatlarından CHO-DXB11, CHD-DG44 ve CHOK1SV gibi farklı ekspresyon konakları geliştirilmiş ve bu 
hücre hatları rekombinant protein üretiminde kullanılmıştır (Zhu et al., 2017). 
Piyasadaki terapötikrekombinant proteinlerin yaklaşık olarak %60-70'in CHO hücre hatları ile 
üretilmektedir. CHO sistemleri, serumsuz ve kimyasal içeriği tanımlanmış ortamlarda büyütülebilme, 
yüksek miktarlarda rekombinant protein üretebilme ve insan virüslerini yayma bakımından daha az risk 
oluşturma gibi kendine özgü avantajlarada sahiptir (Lai et al., 2013; McAtee et al., 2014). CHO hücre 
hatları, Crohn hastalığı, romatoidartrit ve ankilozanspondilit tedavisinde kullanılan TNF-α inhibitörlerinin 
(adalimumab ve etanercept), çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan aflibercept (VGFrkinaz inhibitörü), 
Rituximab (anti-CD20), bevacizumab (anti-VEGF) ve Trastuzumab (anti-HER2) gibi antikorların 
yanısıraosteoroz tedavisinde kullanılan denosumab isimli antikorunda rekombinant üretiminde 
kullanılmaktadır (Zhu et al., 2017). Dahası, çeşitli interferonlar, hemofili tedavisinde kullanılan rFVIII, viral 
veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı aşı olarak kullanılan Trumenba, Shingrix ve Heplisav B gibi terapötik 
proteinlerde CHO hücre hatları ile üretilmektedir (Zhu et al., 2017; Puetz ve Wurm, 2019; Tripathi ve 
Shrivastava, 2019) 
 
SONUÇ 
Rekombinant proteinler, kanser ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde doğrudan ilaç olarak 
kullanılabildikleri gibi çeşitli viral yada bakteri kaynaklı enfeksiyonların engellenmesi içinde aşı 
olarakdauygulanmaktadır. Rekombinantterapötikproteinlerin üretiminde mikroorganizmalar ve memeli 
hücreleri yaygın bir şekilde kullanılsada, üretimin çoğunluğu memeli hücreleriyle özellikle Çin 
HamsterOvaryum (CHO) hücre hatları tercih edilmektedir. Özellikle, kanser tedavisinde kullanılan terapötik 
proteinlerin çoğunluğu CHO hücre hatları ile gerçekleştirilmektedir. Halıhazırda, kanser başta olmak üzere 
çeşitli hastalıklara karşı yeni terapötik proteinlerin geliştirmesine yönelik çalışmalar artan bir yoğunlukta 
devam etmektedir.  
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ÖZET 
Bu çalışmada Tokat ilindeki kamu hastanelerinin Covid-19 öncesi ve Covid-19 döneminde hastanelerde 
oluşan tıbbi ve tehlikeli atıkların durumunun değerlendirmesi amaçlanmıştır. Araştırma kesitsel bir araştırma 
olup Tokat ilindeki dokuz kamu hastanesinin 01.03.2019-29.02.2020 ve Covid-19 dönemi olan 01.03.2020-
28.02.2021 tarihlerindeki birer yıllık sürelerdeki tıbbi ve tehlikeli atık verileri karşılaştırılmıştır. Araştırmada 
frekans ve yüzde analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada, Tokat ilindeki hastanelerde Covid-19 öncesi 
dönem ile karşılaştırıldığında Covid-19 döneminde oluşan tıbbi atık miktarlarının önemli ölçüde arttığı tespit 
edilmiştir. Buna karşın tehlikeli atık miktarında düşüş olduğu görülmüştür. 2020 yılında Covid-19 
döneminde tıbbi atık miktarı 2019 yılına göre yüzde 47.38 oranında artış göstermiştir. Bazı ilçe devlet 
hastanelerinde bu oran %100’ün üzerindedir. Bununla birlikte hastanelerin ürettiği tehlikeli atık miktarı 
yüzde 25.20 oranında azalmıştır. Covid-19 döneminde ağız ve diş sağlığı hastanelerinde ise tıbbi atık 
miktarının çalışma sistemine bağlı olarak azaldığı görülmüştür. Araştırma yapılan hastanelerde Covid-19 
döneminde tıbbi atık miktarları önemli artış göstermiştir. Buna karşın tehlikeli atık miktarlarında azalma 
olduğu görülmüştür. Covid-19 nedeni ile hastanelerde artan tıbbi atıkların uygun şekilde toplanması, 
depolanmasının yapılması, personele gerekli eğitimlerin verilmesi enfeksiyonların önlenmesi açısından daha 
da önemli hale gelmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Hasta ve Çalışan Güvenliği, Tıbbi Atık Yönetimi, Tehlikeli Atık, Pandemi, Covid-19 
 
ABSTRACT 
This study aims to evaluate the condition of medical and hazardous wastes in public hospitals in Tokat 
province before and during Covid-19. The research is a cross-sectional study and compared medical and 
hazardous waste data of nine public hospitals in Tokat province over one year between 01.03.2019-
29.02.2020 and Covid-19, 01.03.2020-28.02.2021. Frequency and percentage analyses were used in the 
study. The study determined that medical waste generated during the Covid-19 period increased 
significantly compared to the pre-Covid-19 period in hospitals in Tokat province. However, it has been 
observed that the amount of hazardous waste has decreased. In 2020, the amount of medical waste during 
Covid-19 increased by 47.38% compared to 2019. In some county public hospitals, the rate is over 100%. 
However, the amount of hazardous waste produced by hospitals decreased by 25.20 percent. During covid-
19, it was observed that the amount of medical waste decreased due to the working system in the 
lamentation and dental health hospitals. Medical waste amounts increased significantly during Covid-19 in 
the hospitals investigated. However, it has been observed that there is a decrease in the amount of hazardous 
waste. Due to Covid-19, it has become even more critical to prevent infections by adequately collecting, 
storing, and providing necessary training to the personnel of the medical wastes increased in hospitals. 
Keywords:  Patient and Employee Safety, Medical Waste Management, Hazardous Waste, Pandemic, 
Covid-19. 
 
GİRİŞ 
Tıbbi atıklar bulaşıcı hastalıkların yayılmasına önemli bir role sahiptir. Etkin bir tıbbi atık yönetimi 
güdülmediği zaman bu hastalıkların insanlara hızla yayılması kaçınılmaz bir hal alacaktır. Hızlı artış ivmesi 
gösteren insan nüfusuna karşılık Tıp sektörünün de büyümesi bunun yanında sanayileşme ile birlikte tek 
kullanımlık plastik ve cam yoğunluklu ürünlerin üretilmesi sonucu ortaya çıkan çok sayıdaki tıbbi atığın 
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evsel atığa dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi çok önemli bir husus olarak kendini göstermiştir. Tıbbi atık 
yönetimi ve tıbbi atığın bertarafı için yönergeler, iş akışları ve yöntemlere ilişkin değerlendirmeler ise her 
geçen gün daha fazla artmakta ve dikkate değer yöntemsel ilerlemeler gözlemlenmektedir. Ekonomik olarak 
gelişmekte olan ülkelerin katı atık politikaları sorun teşkil etmektedir.  
Williams, (2005)’e göre atıklar, insanların ve diğer canlıların yaşamını tehdit ettiği gibi, insan varlığı için 
gerekli olan tüm doğal kaynakları da tehdit etmektedir. Sonuç olarak, yirmi yıldan biraz daha uzun bir süre 
içinde, atık yönetimi ve atık üretimiyle ilişkili kirlilik sorunları konusundaki kamuoyu endişesi büyük ilgi 
gördü ve çevre kirliliğini en aza indirmek için uygun atık arıtma seçeneklerini değerlendirmek için çok 
sayıda araştırma yapılmıştır (Hossain vd., 2011:755). 
Hastane atıkları, patojenik ajanlar içerebileceğinden potansiyel olarak tehlikelidir. Patojenik organizmaların 
bazıları tehlikelidir çünkü tedaviye dirençli olabilirler ve yüksek patojeniteye sahip olabilirler. Son birkaç on 
yılda, insan faaliyetleri ve yaşam tarzları ve tüketim kalıplarıyla ilişkili değişiklikler, büyük hacimlerde 
farklı türde atıkların oluşmasına neden oldu. Atıklar, insan varlığı için gerekli olan tüm doğal kaynakların 
yanı sıra, insanların ve diğer canlıların yaşamını tehdit etmektedir (Henry ve Heinke, 1996). Bu nedenle 
atıkların uygun koşullarda toplanması ve bertarafı, doğrudan ve dolaylı olarak insanlara yönelik sağlık 
risklerini, flora, fauna ve çevreye verilen zararı azaltabileceğinden büyük önem taşımaktadır (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2001). Asgari hastane atık yönetimi standartlarına uyulmaması, toplumdaki 
yaşam ve sağlık kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin iş yükünü de arttırır. 
Günümüzde atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı kesin kurallarla düzenlenmesi gereken karmaşık ve 
önemli bir soruna dönüşmüştür (Askarian vd. 2004:347). 
Tıbbi atık, sağlığın korunması, tıbbi tedavi ve bilimsel araştırmalar sırasında üretilen malzemeleri içerir. Bu 
tür atıkların başlıca kaynakları hastaneler, klinikler, sağlık merkezleri, teşhis ve araştırma laboratuvarları, 
otopsi merkezleri, kan nakli ve hemodiyaliz merkezleri, huzurevleri ve morglardır. Tıbbi atıklar ayrıca 
pratisyen hekim ve diş hekimliği ofisleri, kiropraktörler, akupunktur, evde hasta bakımı, gibi sağlık kurum 
veya kuruluşlarında üretilmektedir. Tıbbi atıkların bir kısmı evsel atıklara benzer olup kağıt, karton ambalaj, 
cam, yemek artıkları ve diğer inert maddelerden oluşmaktadır. Diğer kısmı ise tehlikeli atık olarak kabul 
edilmekte ve toksik, zararlı, kanserojen ve bulaşıcı maddeler içermektedir. (Marinković vd., 2008:1050). 
Özel veya düzenlenmiş tıbbi atık olarak bilinen veya başka bir şekilde klinik atık olarak bilinen tıbbi 
kurumlarda üretilen atığın fraksiyonunun aynı düzeyde dikkat çekmediği görülmektedir. tıbbi atıkların insan 
sağlığına ciddi ve doğrudan tehdit oluşturması nedeniyle tehlikeli olarak etiketlenmektedir (Oweis vd. 
2005:623). 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlık kuruluşları, araştırma tesisleri ve sağlık laboratuvarları tarafından 
üretilen tüm atıkları sağlık atığı olarak tanımlamaktadır. Bu sağlık atıkları, evsel atıklarla karşılaştırılabilir 
risksiz veya genel sağlık atıkları ve çeşitli sağlık riskleri oluşturma potansiyeline sahip tehlikeli atıklar 
olarak sınıflandırılır. Tehlikeli sağlık hizmeti atıkları arasında bulaşıcı atıklar, patolojik atıklar, kesiciler, 
farmasötik atıklar, genotoksik atıklar, Kimyasal atıklar, yüksek ağır metal içerikli atıklar, basınçlı kaplar ve 
radyoaktif atıklar da yer alabilir (Sawalem vd. 2009:1371). Tıbbi atıklar bir toplumda üretilen toplam atığın 
nispeten küçük bir bölümünü oluştursa da, tıbbi atık yönetimi dünya çapında önemli bir konu olarak kabul 
edilmektedir. Tıbbi atıkların güvenli ve uygun şekilde işlenmesini sağlamak için tıp endüstrisi için 
kanıtlanmış teknikler vardır (Malkan ve Nelson, 2005:571; Diaz vd, 2005:627). 2003 yılında şiddetli akut 
solunum sendromunun (SARS) patlak vermesi, yetkilileri tıbbi atık yönetiminde daha ciddi adımlar atmaya 
sevk etmiştir. Bu dönemde acil ve yoğun tıbbi bakımdan çıkan atıkların çoğu bulaşıcı olarak 
sınıflandırılmıştır. Bu atığın işlenmesi ve bertaraf edilmesi prosedürlerinin en katı standartlara uyması 
gerekmekteydi (Chiang vd, 2006:520). Tıbbi kurum türleri ve hastanelerdeki atık yönetim kapasitesi, atık 
arıtımında önemli faktörler olarak kabul edilmiştir. Çalışmalar ayrıca hem bulaşıcı hem de genel atıklar için 
daha iyi yönetim uygulamaları yoluyla atık azaltma fırsatlarını tartışmıştır (Cheng vd., 2009:440) 
Enfeksiyöz atıkların daha büyük bir kısmını tıbbi atıklar oluşturur ve patojenik ajanlar içerebileceğinden 
potansiyel olarak tehlikelidir. Bu çöplerin üretimi, insan faaliyetleri olduğu sürece devam eden bir olgu 
olmaya devam edecektir (Birpınar vd., 2009:445). 
Tsakona ve arkadaşları (2007:913)’na göre, mevcut tıbbi atık yönetimi uygulamalarının hastaneden 
hastaneye değişmesine rağmen, tüm sağlık birimlerinde ve ayırma, toplama, paketleme, depolama, taşıma, 
arıtma ve bertaraf dahil olmak üzere yönetimin tüm aşamalarında sorunlu alanlar benzerdir. Abdulla ve 
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arkadaşları (2008:451)’na göre, yanlış atık yönetimi çevre kirliliğine, hoş olmayan kokulara ve böcek, 
kemirgen ve solucanların büyümesine neden olabilir; insan kanıyla kontamine olmuş kesici aletlerden 
kaynaklanan yaralanmalar yoluyla tifo, kolera ve hepatit gibi hastalıkların bulaşmasına neden olabilir. Sağlık 
risklerinden ve flora, fauna ve çevreye zarar vermemek için tıbbi atıkların uygun şekilde yönetilmesi büyük 
önem taşımaktadır (Yong vd., 2009:1376). 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
Araştırmanın Amacı 
Araştırma 01.01.2019 – 31.12.2020 tarihleri arasında sağlık bakanlığına bağlı Tokattaki tüm sağlık 
kuruluşlarının tıbbi ve tehlikeli atık sayı grafiklerini içeren bir araştırmadır. Bu araştırma ile tıbbi atık 
toplanması, istiflenmesi ve bertarafı için sevk edilmesi gibi yöntemlerdeki durum analizi yapılırken 
Pandemi zamanında yöntemsel bir değişiklik veya sayısal olarak türlere göre atık miktarındaki değişim 
seyri ortaya konulacaktır.  
Yapılan bu araştırma sonucunda elde edilecek sonuçlar, etik bilgiler ışığında akademik makale, bildiri veya 
literatür kaynağı oluşturulmak amaçlanmaktadır.  
Araştırmanın Modeli 
Bu araştırmada betimsel bir tarama modeli kullanılacaktır. Betimsel tarama modellerinde geçmişte veya 
şuan ki durum, var olduğu şekli ile betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2000). Bu araştırma Kesitsel araştırma 
olup, tıbbi ve tehlikeli atık verileri üzerinde çalışma yapılacaktır. Veriler Excel ortamında ilgili hastane bilgi 
işlem servisinden gerekli izinler ile alınacaktır. 
Verilerin Toplanması ve Veri Toplama Araçları 
Araştırma için gerekli verilerin toplanmasında 01.01.2019 – 31.12.2020 ve Covid-19 dönemi olan 
01.03.2020-28.02.2021 tarihleri arasında ortaya çıkan tıbbi ve tehlikeli atıkların Tokat il sağlık müdürlüğü 
tıbbi ve tehlikeli atık yönetim biriminden elde edilecektir. 
Alınan veriler içerisinde kişisel bir bilgi varsa kesinlikle araştırmada kullanılmayacak ve başka bir kişi veya 
kurum ile paylaşılmayacaktır.  
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini, 01.01.2019 – 31.12.2020 ve Covid-19 dönemi olan 01.03.2020- 28.02.2021 tarihleri 
arasında Tokat ilindeki kamu sağlık kurulularının ortaya çıkardığı tıbbi ve tehlikeli atıkların sayısal 
verilerini içermektedir.  
Verilerin Analizi 
Çalışmaya başlamadan önce Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Araştırmaları Etik Kurulu E-33490967-044-25016 sayılı Etik Kurul Onayı ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden 
yazılı izin alınmıştır. Tokat ilindeki dokuz kamu hastanesinin 01.03.2019-29.02.2020 ve Covid-19 dönemi 
olan 01.03.2020-28.02.2021 tarihlerindeki birer yıllık sürelerdeki tıbbi ve tehlikeli atık verileri 
karşılaştırılmıştır. Veriler Excel programında değerlendirilmiştir. Araştırmada frekans ve yüzde 
analizlerinden yararlanılmıştır. 
Araştırma Bulgular 
Tokat ilindeki dokuz kamu hastanesinin 01.03.2019-29.02.2020 ve Covid-19 dönemi olan 01.03.2020-
28.02.2021 tarihlerindeki birer yıllık sürelerdeki tıbbi ve tehlikeli atık verileri incelenmiştir. 
Aşağıda Grafik 1’de 2019 yılı Tokat ili genelindeki hastanelerin ürettiği tıbbı atık miktarları verilmiştir. 
2019 yılı toplamında bütün hastanelerde 358. 841 kg tıbbı atık üretilmiştir. Tıbbı atıkların en çok üretildiği 
ilk üç ay sırasıyla Temmuz (34.383 kg), Ekim (32.318 kg) ve Ocak (31.748 kg) aylarıdır. Bütün hastaneler 
içerisinde en çok tıbbı atık Tokat Devlet Hastaneside (179.393 kg) üretilmektedir. Sonrasında ise Turhal 
Devlet Hastanesi (46.327 kg) ve Niksar Devlet Hastanesinde (43.797 kg) üretildiği görülmektedir. 
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Grafik 1. 2019 Yılı Tokat Ili Genelindeki Hastanelerin Ürettiği Tıbbı Atık Miktarları 

 
 
Aşağıda yer alan Grafik 2.’de 2019 yılı aylara göre Tokat ilindeki sağlık kurumlarının ürettiği tehlikeli atık 
miktarlarına yer verilmiştir. Buna göre 2019 yılı içerisinde bütün hastanelerde 13.945 kg tehlikeli atık 
üretilmiştir. Bu atıklar en çok Eylül (2.683 kg) , Kasım (2.223 kg) ve Agustos (1.506 kg) aylarında 
üretilmiştir. En çok tehlikeli atık sırasıyla Tokat Devlet hastanesi (10.151 kg), Erbaa Devlet Hastanesi 
(1.993 kg) ve  Turhal Devlet Hastanesi’dir (755 kg). 
 
Grafik 2. 2019 Yılı Aylara Göre Tokat Ilindeki Sağlık Kurumlarının Ürettiği Tehlikeli Atık 
Miktarları 

 
 
Tokat ilindeki sağlık kurumlarının 2020 yılındaki ürettikleri tıbbı atık miktarı 512.464 kg’dır. Grafik 3’de de 
görüldüğü üzere en çok tıbbı atık Aralık (71.688 kg), Kasım (53.628 kg) ve Ağustos (52.741 kg) aylarında 
üretilmiştir. En çok tıbbı atık üreten ilk üç kurum sırasıyla; Tokat Devlet Hastanesi (272.039 kg), Turhal 
Devlet Hastanesi (60.880 kg) ve Erbaa Devlet Hastanesidir (58.778 kg). 
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Grafik 3. 2020 Yılı Aylara Göre Tokat Ilindeki Sağlık Kurumlarının Ürettiği Tıbbı Atık Miktarları 

 
 
Aşağıda yer alan Grafik 4’de 2020 yılı aylara göre Tokat ilindeki sağlık kurumlarının ürettiği tehlikeli atık 
miktarlarına yer verilmiştir. Buna göre 2020 yılı içerisinde bütün hastanelerde 13.182 kg tehlikeli atık 
üretilmiştir. Bu atıklar en çok Eylül (2.369 kg) , Mart (2.080 kg) ve Ocak (1.647 kg) aylarında üretilmiştir. 
En çok tehlikeli atık sırasıyla Tokat Devlet hastanesi (7.343 kg), Erbaa Devlet Hastanesi (4.136 kg) ve Zile 
Devlet Hastanesi’dir (986 kg). 
 
Grafik 4. 2020 Yılı Aylara Göre Tokat Ilindeki Sağlık Kurumlarının Ürettiği Tehlikeli Atık 

Miktarları 
 

 
 
Covid-19 pandemisinde tıbbı atık üretim miktarlarını değerlendirilmesi amacıyla Mart 2020 ve Mart 2021 
ayları arasındaki üretim miktarları değerlendirilmiş olup buna analizler aşağıda sunulan Grafik 5’ de yer 
almaktadır. Buna göre bu bir yıl süreçte toplamda 593.139 kg tıbbı atık üretilmiştir. Buna göre 2020 yılı 
Mart ayında üretilen tıbbı atık miktarı 36.501 iken bu ayı izleyen Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz 
aylarında daha düşük seyretmiştir.  Bu bir yıllık süreçte en yüksek atık miktarı 2020 yılının Aralık ayı 
içerisinde  (71.688 kg) üretilmiştir. Sağlık kurumları bazında değerlendirildiğinde ise Tokat Devlet 
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Hastanesi 311.271 kg ile ilk sırada tıbbı atık üretmektedir. Tokat devlet hastanesini, Erbaa ve Niksar Devlet 
Hastaneleri izlemektedir. 
 
Grafik 5. Covid-19 Pandemisinde Tokat İlindeki Sağlık Kurumlarının Ürettiği Tıbbı Atık Miktarları 

(03.2020-03.2021) 
 

 
 
 
Covid-19 pandemisinde sağlık kurumlarında tehlikeli atık miktarlarını değerlendirilmesi amacıyla Mart 
2020 ve Mart 2021 ayları arasındaki üretim miktarları değerlendirilmiş olup buna analizler aşağıda sunulan 
Grafik 6’ da yer almaktadır. Buna göre sağlık kurumlarında 12.414 kg tehlikeli atık üretilmiştir. En fazla 
tehlikeli atık Tokat Devlet Hastanesinde (7.049) üretilmiştir. 
 
Grafik 6. Covid-19 Pandemisinde Tokat Ilindeki Sağlık Kurumlarının Ürettiği Tehlikeli Atık 
Miktarları (03.2020-03.2021) 

 
 
SONUÇ 
Tıbbi atıkların kaygısız bir şekilde ele alınması ve bertaraf edilmesi, personel, hastalar ve çevre üzerinde 
hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiler. Bunun nedeni, bir hastanenin hastalara sağlık hizmeti sağlayan 
ve tıbbi ve diğer personel için bir çalışma ortamı olarak benzersiz bir ortamı temsil etmesidir (Sobotova vd, 
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2003:345). Kötü yönetilen sağlık hizmeti atıklarının oluşturduğu sağlık tehlikelerinin anlaşılmasındaki artış, 
birçok ülkeyi atıklarını daha iyi yönetmek için ulusal ve yerel stratejiler geliştirmeye etkilemiştir (Al-
Zahrani vd, 2000:246). Tıbbi atıkların yaklaşık %15-25'i (ağırlıkça) bulaşıcı olarak kabul edilir (Shinee vd., 
2008:436). Bulaşıcı hastalık zamanlarında ortaya çıkan tıbbi atıkların ortaya çıkış anından bertarafına kadar 
uygun stratejiler çerçevesinde şekillendirilerek hareket edilmesi gerekmektedir. Özellikle hava yoluyla 
bulaşan insan hayatını tehdit eden SARS, COVID-19 gibi pandemi türündeki hastalıkların yayılımını 
engelleyecek türden stratejik yöntemler güdülmesi elzemdir.  
Araştırmada, Tokat ilindeki hastanelerde Covid-19 öncesi dönem ile karşılaştırıldığında Covid-19 
döneminde oluşan tıbbi atık miktarlarının önemli ölçüde arttığı tespit edilmiştir. Buna karşın tehlikeli atık 
miktarında düşüş olduğu görülmüştür. 2020 yılında Covid-19 döneminde tıbbi atık miktarı 2019 yılına göre 
yüzde 47.38 oranında artış göstermiştir. Bazı ilçe devlet hastanelerinde bu oran %100’ün üzerindedir. 
Bununla birlikte hastanelerin ürettiği tehlikeli atık miktarı yüzde 25.20 oranında azalmıştır. Covid-19 
döneminde ağız ve diş sağlığı hastanelerinde ise tıbbi atık miktarının çalışma sistemine bağlı olarak azaldığı 
görülmüştür. Araştırma yapılan hastanelerde Covid-19 döneminde tıbbi atık miktarları önemli artış 
göstermiştir. Buna karşın tehlikeli atık miktarlarında azalma olduğu görülmüştür. Covid-19 nedeni ile 
hastanelerde artan tıbbi atıkların uygun şekilde toplanması, depolanmasının yapılması, personele gerekli 
eğitimlerin verilmesi enfeksiyonların önlenmesi açısından daha da önemli hale gelmiştir. 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate the effect of core exercises performed regularly for 8 weeks on core 
strength and dynamic balance values of judokas. 
A total of 20 judo athletes, including the experimental group (n10) and the control group (n10), who have 
been training regularly in the judo sports club for at least 5 years, with an average age of 16.45±0.83 years, 
voluntarily participated in the study. Before the test, the age, height and body weights of the athletes in both 
groups were recorded. Experimental method with pre-test post-test pattern was used in the research. In 
addition to judo training, the experimental group athletes were doing 30 minutes of core training three times 
a week for 8 weeks, while the control group did not do any work other than routine judo training. Core 
strength and dynamic balance test measurements of the experimental and control groups were carried out 
twice, before and after the 8-week training program. SPSS 21 package program was used in the statistical 
analysis of the data. 
According to the results of the research, when the pretest and posttest core strength values of both groups 
were compared within the group, a significant difference was found between the pretest-posttest values 
(p<0.05). When the post-test core strength values between the groups were compared, it was determined that 
the post-test core strength values of the experimental group were significantly higher than the values of the 
control group (p<0.05). In addition, when the pretest and posttest dynamic balance values were compared 
within the group, a significant difference was found between the pretest-posttest values of the experimental 
group (p<0.05), but not in the control group (p>0.05). There was no significant difference between the pre-
test and post-test dynamic balance values between the two groups (p>0.05). 
It has been observed that core exercises applied three times a week for 8 weeks in judo athletes have a 
positive effect on core strength and dynamic balance performance. 
Keywords: Core, Balance, Judo, Performance 
 
INTRODUCTION 
Judo; It is a branch of sports that includes concepts such as balance, strength, endurance, flexibility, 
quickness, speed, coordination (Yüksek and Cicilioğlu, 2004). Looking at the technical features of judo; It is 
a leveled defense art that neutralizes the opponent in the best way with the techniques of taking advantage of 
the opponent's strength without resisting the opponent's strength. (Çakıroğlu and Sökmen, 2012). 
Core exercises are described in the literature as exercises that work the central region of the body (Begmark, 
1989, Crisco et al. 1992; Panjabi, 1992; Nadler et al. 2002; McGill et al. 2003). The greater the core 
strength, the greater the power generation in the arms and legs (Willardson, 2007). Core exercises are used 
as an indispensable performance enhancer for athletes (Akuthota et al. 2008). 
Dynamic balance can be defined as the ability to maintain postural control on a moving surface or while the 
body is in motion. In the simplest movements, for example, for daily activities such as walking, running and 
climbing stairs, dynamic balance skills are required (Kinzey and Armstrong, 1998; Gökdemir et al. 2012). 
Although there is an increase in strength in large and small muscle groups with core training, the risk of 
injury is reduced and depending on the improvement of the balance feature, the application of techniques or 
the movement transitions in the games become more active (Aşçı, 2011). The aim of this study is to 
investigate the effect of core exercises performed regularly for 8 weeks on core strength and dynamic 
balance values of judokas. 
MATERIAL METHOD 
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A total of 20 judoka voluntarily participated in the study, including the experimental group (n=10) and the 
control group (n=10), who have been training regularly in the judo sports club for at least 5 years, with an 
average age of 16.45±0.83 years. Before the test, the age, height and body weights of the athletes of both 
groups were recorded. Measurements were carried out twice, before and after the 8-week training program. 
In addition to judo training, the experimental group athletes perform core training for 30-45 minutes 3 times 
a week for 8 weeks. The control group did not perform any exercise other than routine judo training. 
Core Exercises: The exercises were done three times a week for 8 weeks. Core exercises were as follows; 
scissors, mountaineer climbing, pocketknife stance, deadbug, crossed arms in bench position, airbike, sit-
ups, push-ups, glider stance (eyes closed), double leg jump on the bench, single leg rope skipping, single leg 
back and forth movements with medicine ball. The duration of core exercises was increased by 5 seconds 
every two weeks. The execution times of the movements in core training are as follows. 
1-2. week: 4x20sec, 
3-4. week: 4x25sec, 
5-6. week: 4x30sec, 
7-8. week: 4x35sec 
Rest intervals were made as 1 minute between movements and 15 seconds between sets. 
Plank Test: Core strength was measured with the plank test. With the start command, the test and stopwatch 
were started and the time until the athlete got tired without breaking the stabilization rules was recorded in 
seconds (Barwick et al. 2012). 
Dynamic Balance Measurement: The dynamic balance measurements of the athletes were made while the 
bosu ball was in the upside-down position. Two feet are stepped on the bosu with eyes open/closed. In both 
measurements (eye open/closed), the test was terminated when the feet touched the ground. In addition, in 
the test performed with the eyes closed, the test was terminated when the eyes were opened. Performance is 
recorded in seconds. 
Statistics: SPSS 21 package program was used in the statistical analysis of the data. The Shapiro-wilk test 
was used to determine whether the data showed normal distribution and it was determined that the data did 
not show normal distribution. Wilcoxon Signed Ranks Test was used in the analysis of the data. In addition, 
the difference between the post-test and pre-test values of the groups was calculated. Mann Whitney U test 
was used to compare the difference between the means of the two groups. In addition, the percentage change 
rate between the post-test and pre-test was calculated. 
Percentage rate of change calculation: 

 
 
RESULTS 
Table 1: Comparison of pre-test and post-test Core strength and dynamic balance values of experimental 
and control group judokas within and between groups 

 
 Experimental Group 

(n=10) 
Control Group 
(n=10) p 

 Mean Sd Mean Sd  

Core Strength 
(Plank) 
(Sec) 

Pre-test 117.10 59.55 100.30 51.15 0.415 

Post-test 180.60 70.06 108.00 56.77 0.037 

p 0.005 0.032  
Dynamic Balance 
(Standing on Bosu 
Closed eyes both 
feet) 
(Sec) 

Pre-test 71.40 57.89 103.70 97.02 0.508 

Post-test 125.00 57.75 100.30 93.03 0.386 

p 0.005 0.153  

A statistically significant difference was found in the comparison of the pretest-posttest core strength values 
of the experimental group (p=0.005) and control group (p=0.032) (within group) (Table 1). In addition, 
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when the results of the test results of the double-legs-eye-closed test on Bosu were compared within the 
group, a statistically significant difference was found between the pretest-posttest values of the experimental 
group (p<0.05), but no difference was found in the control group (p>0.05). A statistically significant 
difference was found only between the posttest core strength values of the experimental and control groups 
(p=0.005). 
 
Table 2. Comparison of the pre-test – post-test mean differences of core strength and static balance values 
between the experimental and control groups 

  Experimental 
Group (n=10) 

Control Group 
(n=10) 

Core Strength  
(Plank) 
(Sec) 

Pre-test 117.10±59.55 100.30±51.15 
Post-test 180.60±70.06 108.00±56.77 
Average of post-pre test change 63.50±26.38 7.70±29.17 
Percentage Change Rate (%) 54.22 7.68 
p 0.001 

Dynamic Balance  
(Standing on Bosu 
Closed eyes both feet) 
(Sec) 

Pre-test 71.40±57.89 103.70±97.02 
Post-test 125.00±57.75 100.30±93.03 
Average of post-pre test change  53.6±19.70 3.40±7.14 
Percentage Change Rate (%) 75.07 3.28 
p 0.001 

Table 2 shows the statistics of the changes between the post-test and pre-test averages of the experimental 
and control groups calculated within the group. The average of post-test-pre-test change in core strength and 
dynamic balance performances was found significantly different between experimental and control group 
(p<0.001). 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
This study was designed to determine the effect of core exercises performed regularly for 8 weeks on core 
strength and dynamic balance values of judokas. 
In our study, a statistically significant difference was found in the comparison of the pretest-posttest core 
strength values of both the experimental and control groups (within group). In addition, when the test results 
on Bosu with both feet and eyes closed for dynamic balance performance were compared within the group, a 
statistically significant difference was found between the pretest-posttest values of the experimental group, 
but no difference was found in the control group. A statistically significant difference was found only 
between the post-test core strength values of the experimental and control groups. In the literature, there are 
other studies in different branches that support the results of our study (Samson 2005; Aggarwal ve ark. 
2010; Freeman ve ark. 2010; Franco ve ark. 2012; Yüksel ve ark. 2016; Gür ve Ersöz 2017; Şahin 2020; 
Akkaya 2021). The findings obtained in this study and the research findings in the literature show that the 
core training model supports the development of core strength and dynamic balance. 
Şahin (2020) found that core training improves balance in volleyball players. Franco et al. (2012) 
determined the positive effect of core exercises on sprinters' eye open/closed balance performance. Akkaya 
(2021) determined that core training improves the balance in female tennis players positively. 
As a result, it was seen that core exercises applied three days a week for 8 weeks had a positive effect on 
core strength and dynamic balance performance. Therefore, it is thought that regular core exercises will 
increase the performance of the athletes, where core strength and balance are important. 
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ÖZET 
Bu çalışmanın amacı, sigara içen ve içmeyen bireylere uygulanan aerobik antrenman programının sürat 
performansına olan etkisini incelemektir. Bu amaçla çalışmaya yaşları 19-26 olan toplam 30 gönüllü erkek 
birey dahil edilmiştir. Özel sınavlara hazırlık kursuna gelen öğrenciler arasından sigara içen ve içmeyen 
bireylerden oluşan iki grup oluşturulmuştur. Sportif yetenek isteyen sınavlara hazırlanma her iki gruba da 8 
hafta boyunca seçilmiş aerobik antrenman dirillerinden oluşan parkurda, hafta da üç gün 90 dk aerobik 
antrenman uygulanmıştır. Her iki gruba da sekiz haftalık periyotun öncesinde ve sonrasında 30 metre sürat 
testi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. Değerler ortalama, standart 
sapma şeklinde sunuldu ve 0.05 anlamlılık düzeyinde incelendi.  Sekiz haftanın sonunda elde edilen 
bulgulara göre sigara içmeyen grubun son testi lehine anlamlılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sigara içen 
grupta istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılan grupların ön test ve son test 
arasındaki farkın gruplar arsındaki karşılaştırmasında sigara içmeyen grup lehine anlamlılık tespit edilmiştir 
(p<0.05). Sonuç olarak, sigara içen ve içmeyen bireylere uygulanan aerobik egzersizler, sigara içmeyen 
bireylerin sürat performansını olumlu yönde etkileyebilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Aerobik antrenman, performans, sürat 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to examine the effect of aerobic training program applied to smokers and non-
smokers on sprint performance. For this purpose, a total of 30 male volunteers aged 19-26 were included in 
the study. Two groups, consisting of smokers and non-smokers, were formed among the students attending 
the special exam preparation course. For both groups, 90 minutes of aerobic training was applied three days 
a week, on the track consisting of selected aerobic training sessions for 8 weeks. 30 meters sprint test was 
applied to both groups before and after the eight-week period. The obtained data were analyzed in SPSS 
22.0 program. Values were presented as mean, standard deviation, and were analyzed at a significance level 
of 0.05. According to the findings obtained at the end of the eight weeks, a significance was determined in 
favor of the post-test of the non-smoker group (p<0.05). No statistical significance was found in the 
smoking group (p>0.05). In the comparison of the difference between the pre-test and post-test of the groups 
participating in the study between the groups, a significance was found in favor of the non-smoker group 
(p<0.05). As a result, aerobic exercises applied to smokers and non-smokers can positively affect the sprint 
performance of non-smokers. 
Keywords: Aerobic training, performance, speed 
*Bu çalışma, Seda Ay’ın Yüksek  Lisans Tezinden üretilmiştir.  
 
GİRİŞ 
Aerobik kapasitenin belirleyicisi olan MaxVO2’nin yüksek olması sporcuların homeostatik koşullarda daha 
uzun süre egzersiz yapabilmelerine imkânı sağlamaktadır (McArdle ve ark. 2007). Yapılan fiziksel 
aktiviteler sırasında, atmosfer havasındaki oksijenin, alveollerden kullanıldığı iskelet kası mitokondrilerine 
taşınıp ne kadarının kullanılabileceğinin belirlenmesinde, oksijenin akciğerlere alınması, difüzyon ile 
geçmesi, hemoglobine bağlanması, arter kanı ile doku düzeyindeki kapillere ulaşması, mitokondrilere 
geçerek sonunda ATP üretimi gibi önemli basamakları bulunmaktadır (Taylor, Groeller, 2008). 
Düzenli yapılan egzersizler birçok sistemi olumlu etkilediği gibi solunum kaslarının da gelişimini olumlu 
yönde artırmaktadır. Egzersize yoğun olarak katılan kaslarda fizyolojik olarak oksijen dağılımı yeterli hale 
gelir; bu sayede egzersizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde uygun ventilasyon perfüzyon oranı sağlanır ve 
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anaerobik solunumdan aerobik solunuma geçiş gerçekleştirilebilir (Nici, 2000; Sarpkaya ve ark. 2004). 
Egzersize devam etme oluşabilecek ölüm risklerini en aza indirebilirken, kronik solunum yolu hastalıkları, 
şeker hastalıkları, obezite, kanser, osteoporoz gibi hastalıkların gelişim riskinin azalmasına ve bu 
hastalıkların semptomlarının kontrol altına alınmasına da destek olur (Çakır, 2009).  
Aerobik enerji sisteminde yapılan iş ve harcanan enerji denge halindedir. Kişinin oksijen borçlanmasına 
girmeden, kimyasal reaksiyonların oluşmasına imkan verecek yeterli miktarda oksijenli ortamda, ortaya 
koyduğu performans aerobic dayanıklılıktır. Aerobik dayanıklılık özellikle uzun süreli yüklenmelerde 
performans için en önemli belirleyicidir ve enerji maddelerinin yeterli miktarda oksijenle yaptığı 
oksidasyonla sürdürülmektedir. Bir başka deyişle enerji sağlayan maddelerin oksidasyonu için yeterli 
miktarda oksijen sağlanabiliyorsa aerobik dayanıklılıktan söz edilmektedir (Oral ve ark., 2016). Bu 
bilgilerden hareketle çalışmanın amacı, sigara içen ve içmeyen bireylere uygulanan aerobik antrenman 
programının sürat performansına olan etkisini incelemektir. 
 
MATERYAL VE METOT 
Çalışma Dizaynı 
Çalışmaya yaşları 19-26 olan toplam 30 gönüllü erkek birey dahil edilmiştir. Özel sınavlara hazırlık kursuna 
gelen öğrenciler arasından sigara içen ve içmeyen bireylerden oluşan iki grup oluşturulmuştur. Sportif 
yetenek isteyen sınavlara hazırlanma her iki gruba da 8 hafta boyunca seçilmiş aerobik antrenman 
dirillerinden oluşan parkurda, hafta da üç gün 90 dk aerobik antrenman uygulanmıştır. Her iki gruba da sekiz 
haftalık periyotun öncesinde ve sonrasında 30 metre sürat testi uygulanmıştır. Çalışma öncesinde, 
katılımcıların test ve uygulamalar yönünden bilgilendirilmiş ve gönüllü onam belgeleri alınmıştır. Çalışmaya 
katılanlarda tamamen gönüllülük esas alınmıştır. 
Antrenman Programı 
Her iki gruba da 8 hafta boyunca seçilmiş aerobik antrenman dirillerinden oluşan parkurda, hafta da üç gün 
90 dk aerobik antrenman programı uygulanmıştır. Antrenmanlar öncesi gruplara 10 dk ısınma, devamında 
gerdirme hareketleri yaptırılmıştır. Antrenman periyodunda doruk noktası kalp atım sayısına göre %30-2 dk 
ve %70 -3 dk lık dört tekrarlı aerobik interval antrenman yönteminden yararlanılmıştır (Helgerud ve ark. 
2001; Sevimli, 1999). Antrenman şiddetini belirlemek için antrenmandan 10 sn sonra deneklerin kalp atım 
sayıları alındı. Kalp atım sayılarının alınması için karotis arterine işaret ve orta parmaklar ile dokunularak 15 
sn sayıldı. Elde edilen değeri 4 ile çarparak bir dk’lık kalp atım sayısı bulundu ve antrenman şiddetini 
belirlemede esas alındı (Günay, Tamer, Cicioğlu, 2010; Yüksel 2003). 30 metre sürat ölçümünde bireylerin 
süreyi kendilerinin başlatma imkanı veren fotosel cihazı ile ölçümler alınmış ve iki ölçüm sonrasında en iyi 
derecesi kaydedilmiştir. 
İstatistiksel Analiz   
Bu çalışmanın istatistiksel analizleri, SPSS istatistik 22.0 programı (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD) 
kullanılarak yapıldı. İstatistiksel sonuçlar p<0.05 anlamlılık düzeylerinde değerlendirildi. Tanımlayıcı 
istatistik olarak frekans, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Normallik sınaması için Shapiro-Wilk 
testi yapıldı. Grupların ön test ve son testleri arasındaki farkın analizi için Paired Sample t testi, ön test ve 
son test arasındaki farkın analizi için ise Independent Sample t testi kullanılmıştır. 
 
BULGULAR 
Tablo 1. Sigara içen ve içmeyen grupların ön-son test arasındaki farkın analizi 
 Ort. Std. S. Std. H. t p 

Sigara İçen 
Ön test 5,17 1,10 0,33 

-1,068 0,311 
Son test 5,48 0,38 0,11 

Sigara İçmeyen 
Ön test 5,37 1,00 0,26 

3,030 0,009 
Son test 4,55 0,47 0,12 
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Tablo 3. Çalışmaya katılan deneklerin ön-son test arasındaki farkın gruplar arasındaki karşılaştırılması 
 Ort. Std. S. Std. H. t p 

Sürat 
İçen ,32 ,98 ,30 

2,805 0,010 
İçmeyen -,83 1,06 ,27 

 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Çalışmanın amacı, sigara içen ve içmeyen bireylere uygulanan aerobik antrenman programının sürat 
performansına olan etkisini incelemektir. Sekiz haftanın sonunda elde edilen bulgulara göre sigara içmeyen 
grubun son testi lehine anlamlılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sigara içen grupta istatistiksel açıdan anlamlılık 
bulunmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılan grupların ön test ve son test arasındaki farkın gruplar arsındaki 
karşılaştırmasında sigara içmeyen grup lehine anlamlılık tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak, sigara içen 
ve içmeyen bireylere uygulanan aerobik egzersizler, sigara içmeyen bireylerin sürat performansını olumlu 
yönde etkileyebilmektedir. 
Aerobik kapasite, egzersiz esnasında gerekli olan enerjiyi sağlamak amacıyla kullanılacak oksijeni kaslara 
iletebilme kapasitesidir. Bu sebeple aerobik kapasite için akciğerler ile birlikte kardiyovasküler ve 
hematolojik komponentlerin fizyolojik kapasiteleri ve egzersiz esnasında faal olan kaslardaki oksidatif 
mekanizmaların çalışma düzeyi büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte kan damarlarının yeterli olması, 
kan hacmi ile alyuvar sayısı, kanın hemoglobin miktarı ve kas hücrelerinin aktivite sırasında oksijeni 
kullanabilme düzeyi de önemli faktörler arasında yer almaktadır (Yıldız, 2012).  
Sürat, sporcunun kendisini en yüksek hızda bir yerden bir yere hareket ettirebilmesi, sporcu tarafından 
yapılan hareketlerin mümkün olduğu kadar yüksek bir hızla uygulanabilmesi ve sporcunun vücudunu veya 
vücudunun bir kısmını hızlı bir şekilde hareket ettirebilmesi yeteneği olarak ifade edilmektedir (Sevim, 
2010; Günay ve Yüce, 2008; Günay ve ark., 2018). Süratin gelişimi için planlı ve programlı antrenmanlara 
ihtiyaç duyulmaktadır. İlkeleri ve antrenman dinamiği, sürat gelişimine elverişli antrenmanlar ile performans 
gelişmekte ve buna bağlı olarak da başarı olumlu yönde etkilenmektedir (Günay ve Yüce, 2008; Günay ve 
ark., 2018).  
Sporcuların vücut hacmi ve fonksiyonlarında meydana gelen olumlu değişimler, sürati de olumlu yönde 
etkilemektedir. Bununla birlikte adım uzunluğu, adım frekansı, organların uzunluğu (ayak ve kol uzunluğu 
vb.), Oksijen kapasiteleri gibi faktörlerin hız üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir.  
Hız ile dinlenme, metabolic özellikler, kan dolaşımı, nöromüsküler fonksiyonlar, koordinasyon, yaş, boy, 
vücut ağırlığı, cinsiyet ve cinsiyet hormonları, kas kuvveti, dayanıklılık, esneklik, kas lif tipleri ve genetik 
özellikler de sürati etkileyen etmenler arasında yer almaktadır (Günay ve Yüce, 2008; Günay ve ark., 2018). 
Bu sistemleri etkileyen olumsuz alışkanlıkların yol açtığı sıkıntılar diğer tüm fonksiyonları da 
etkileyebilmektedir. Sonuç olarak, sigara içen ve içmeyen bireylere uygulanan aerobik egzersizler, sigara 
içmeyen bireylerin sürat performansını olumlu yönde etkileyebilmektedir. 
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ABSTRACT 
Creativity is something that sounds familiar to our ears. Although it sounds familiar, creativity is very 
important for everyone, not only from parents, but creativity is very aimed at millennials. 
Now that we are faced with a pandemic that never ends, it is hoped that young people will be able to develop 
their creativity from all aspects. The data collection method used in this study is to use a literature study on 
creativity. The event will illustrate the importance of creativity and innovative passion for millennials, 
especially in the midst of a pandemic. 
There is a lot of creativity that can be done during a pandemic, this can be used as an opportunity to find out 
what benefits we have. It is also the right step to create a generation full of innovations and ideas that can 
bring good change to the younger generation. Based on the results of observations, it can be concluded that 
creativity and the current pandemic situation. 
Technology and information are also very influential in the formation of creativity in the power and style of 
innovation, so that it can be adapted to the development of the times and the digital era that is better and 
superior today, technology and information as a supporting tool in increasing the creativity of the 
community, especially young people who will certainly make the growth of creativity and productivity fast 
and rapid. 
In enhancing creativity, it takes human resources who are curious about what abilities they have and also 
have the spirit to make good changes for the future. 
Keywords: productivity, leadership, covid19, creative, independent, brilliant generation 
  
BACKGROUND OF THE STUDY 
Why do you need creativity in the midst of a pandemic? The answer can be seen in everyday life. Without 
us realizing the pandemic is forcing people to keep making new innovations. Reduced employment, school 
time, and people are starting to lose productivity. If one is unwilling to think and advance, then he will fall 
because of the ferocious effects of the pandemic and run over by intense competition. The progress of a 
country can never be separated from the role of its young generation, we know that currently pandemics still 
envelop every country, it is necessary for creative ideas to also participate in the participation of young 
people in taking on the role of leaders in a country, so of course there is a need for the role of government in 
supporting the creativity of today's young generation. What does creativity have to do with leardership? If 
we look at real life, a person will be more trusted and entrusted one of them if he is creative. Therefore 
creativity can build a person's leadership because he has a lot of trust. 
The progress of a country can never be separated from the role of its young generation, we know that 
currently pandemics still envelop every country, it needs creative ideas to also participate in the participation 
of young people in taking on the role of leaders in a country, so of course there is a need for the role of 
government in supporting the creativity of today's young generation. 
 
THEORETICAL STUDIES 
A) Creativity and Youth Leadership During the Pandemic 
a). Creativity During a Pandemic 
According to James J. Gallagher in Yeni Rachmawati (2005:15) says that "Creativity is a mental process by 
which an individual crates new ideas or products, or recombines existing ideas and products, in fashion that 
is novel to him or her" (creativity is a mental process that individuals do in the form of new ideas or 
products, or combine between the two that eventually attach to him). With this we can know that creativity 
is able to make us dare in initiating new ideas or new products. 
Similar to the theory of James.J, Supriadi in Yeni Rachmawati (2005: 15) states that creativity is a person's 
ability to give birth to something new, both in the form of ideas and real works that are relatively different 
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from what is there. From this theory we know that with creativity in a young person, a fresh thought soul 
will be formed and able to provide extraordinary ideas and different from before. 
The two theories above are supported also by Chaplin in Yeni Rachmawati (2005: 16) that creativity is the 
ability to produce new forms in art, or, in machinery, or in solving problems with new methods. 
Based on some of the above definitions we can draw the conclusion that creativity is an individual mental 
process that gives birth to new ideas, processes, methods or effective new products that are imaginative, 
flexible, succession, and discontinuity, which are useful in various fields for solving a problem. Creativity is 
part of a person's efforts. Creativity becomes an art when one performs activities. From that simple thought, 
the author does all the activities aimed at spurring or exploring creativity. 
Some leadership is official (formal leadership) and some are informal (informal leadership). Formal 
leadership is the leadership that is gathered in a position. While informal leadership is leadership that has a 
scope without official boundaries based on the recognition and trust of the community (Ahmadi, 2002). 
 Characteristics of creativity: 

According to Slameto (2003: 17) in Supriadi said that the characteristics of creativity can be grouped into 
two categories, cognitive and non-cognitive. Cognitive characteristics include originality, flexibility, 
fluency, and elaboration. While non-cognitive characteristics include motivational attitudes and creative 
creative personality. Both of these traits are equally important, intelligence that is not supported by creative 
personality will not produce anything. Creativity can only be born from intelligent people who have healthy 
psychological conditions. Creativity is not only the action of the brain but the variables of emotions and 
health of 13 mental things greatly affect the birth of a creative work. Intelligence without a healthy mentality 
is very difficult to produce creative work. 
Based on the above characteristics we know that intelligence is nothing when not supported by self that has 
creativity, creativity is not only the actions of the brain but from emotions and mental health. 
Pandemics are still the thing that surrounds our lives, therefore there needs to be the development of young 
people's creativity quoted from the book "Lead or leave it" by Afriansyah there are four ways to encourage 
or develop the creativity of young people. 
1.Encouraging ideas  
We can do this by encouraging young people's ideas or encouraging them to convey their creative ideas and 
ideas. With this there will be many aspirations of young people who will be able to bring progress to the 
State, we can see that children will effectively increase motivation, because they feel highly valued and very 
involved. 
2. Modify their ideas 
This method is able to make the younger generation feel their ideas are appreciated, although maybe their 
ideas are unrealistic and not yet in accordance with the current conditions but by modifying their ideas 
indirectly we make this happy younger generation able to meet new motivations and be able to increase their 
creativity. 
3. Provide feedback 
Presenting feedback for them is as important as eyelashes are able to ensure these young people are so 
smoldering with high motivation that they will roar back. Providing feedback will also allow young people 
to learn who they are, be it their strengths or weaknesses, while still their strengths and degrees. 
4. Provide alternative and limited reactions 
That's to provide alternatives and limited direction or orders, based on the fact that there are some even 
slightly young people but indeed poor ideas compared to their peers. Therefore, by providing limited 
alternatives and directions, this will trigger their creativity and innovation. 
Innovation is born from creativity, therefore creativity is the main door to open the ways of our innovation 
in making something new. In this pandemic people are busy looking for young people who are highly 
creative, thisvasi can also be born from the compulsion in this pandemic era we know the word "the power 
of kepepet" so when the condition of the kepepet or emergency then sometimes creativity grows. 
So pandemics are also an opportunity to show who we are, show our ideas of creativity, although being 
forced to always be creative will have a good impact on young people in the current era, even in the current 
coercive and abnormal conditions. 
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Prolonged pandemics are not an obstacle for us to stay creative. Creative in a prolonged pandemic period 
becomes one way of self-improvement in the midst of these abnormal conditions. In addition, creativity is 
also able to maintain and improve the performance of young people. Dare to change to progress and develop 
so as to bear beneficial fruits, not only for ourselves but also beneficial to others around us. 
b). Youth Leadership During Pandemic 
According to Sutrisno (2014: 213) "Leadership is a process of one's activities to move others by leading, 
guiding, influencing others, to do something to achieve the expected results". From this understanding we 
can know that leadership is an influence that is able to move others and an organization. 
According to Taryaman (2016: 7) it can generally be said that "Leadership is a science and art to influence 
others or a group of individuals to cooperate with each other, not to drop each other in order to achieve 
organizational goals". Similarly, the theory above leadership is the art of influencing others to do things and 
achieve common goals. 
Leadership is very important because it concerns aspects of human life, such as way of life, opportunities to 
work, society, and even statehood.  
Based on the understanding of leadership according to experts, it can be concluded that leadership is the 
process of one's activities to move others by leading and influencing others to cooperate and not bring each 
other down so that organizational goals can be achieved. 
 Leadership style 

According to Soekarso in Kumala & Agustina (2018: 2) definition of style Leadership can be described as 
follows; 

1. Leadership style is the behavior or actions of leaders in affect members or followers; 
2. Leadership style is the behavior or actions of leaders in carry out managerial job    duties. 

 How to improve skills and leadership  
According to Alexander Yan in his article How to Improve Your Leadership Skils: 

1. Taking initiative 
This can make us learn that not only according to the people around us but we must have a hand in a 
leadership, can take initiative and make ourselves not always in the comfort zone. help voice our 
initiatives or ideas to train the soul of courage that we have. 
2. Critical thinking 
A good leader is able to predict potential problems before they occur, also able to see the potential 
opportunities that will occur in the future. Critical thinking helps us deal with everyday problems 
when they come our way, and often this thought process is even done unconsciously. It helps us 
think independently and trust our gut feelings. 
3. Discipline 
Having a good vision or idea but not having a sense of discipline sounds useless,, growing a leader in 
young people is a little difficult how can it be? We can see how the younger generation is now less 
applicable in terms of discipline, therefore discipline is important in shaping the soul of a leader 
among the young. This can be done from small things such as on time collecting tasks can also be on 
time when coming home from school. 
4. Dealing with conflict 
A leader must know how to handle conflict well, this can train us in dealing with a problem and what 
steps we should take with careful consideration, without harming any party. 

In online media people's minds (10/08/21) Indonesia is faced with a lack of stock of leaders. Based on the 
results of research from one of the national online media, only 7 percent of millennials compete as leaders. 
The results of other studies, Indonesia lacks 8 million leaders only for the private sector only. 
This was revealed in the lead the 2021 lead virtual press conference held by Pemimpin.id, a non-profit 
foundation social start-up that has the main goal of forming an ecosystem for inclusive, effective, and 
empowering leaders in Indonesia. Tuesday, August 10, 2021. 
Pemimpin.id CEO Dharmaji Suradika said the condition is feared to continue to decline along with the 
current pandemic conditions. His party continues to try to conduct a campaign so that the spirit of leadership 
appears in the community today. 
According to him, many ways to achieve this goal are still pandemic this year. 
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"We together with young people want to lift the values of leadership in the pandemic period, we agreed to 
lift the spirit again the main value of Indonesia, namely gotong royong. 
This year with the hashtag of winning together, especially young people fighting together to win together," 
he said. 
B) The Relationship of Creativity with Leadership 
According to the IBM CEO Study, 1,500 CEOs from different countries consider creative leadership skills 
most needed for companies to succeed in the future. Leadership and creativity are two things that cannot be 
separated from a leader. One's creative thinking and motivation connects a young person's leadership style 
and creativity. Creativity is a person's ability to create or generate new ideas that are different from before, it 
can be said that a leader cannot think creatively, then there is a sense of boredom or lack of interesting 
leadership style that he does. Therefore it takes creativity for "leadership" to attract and develop leadership 
that is held, young people in this era need us to bomb in order to always sharpen creativity because the 
future of our nation only exists in the younger generation. 
With creativity in the spirit of leadership, there will be a cognitive attitude in a person (Bowd, McDougall 
and Yewchuck, 1994) that is; 

1. Fluency: a smooth answer to a question 
2. Flexibility: being able to come up with unusual ideas 
3. Originality: being able to see from a different point of view and being able to come up with 
original ideas 
4. Elaboration: being able to decipher concepts and apply 
5. Visualization: being able to imagine and visualize concepts 
6. Transformation: being able to change objects/ideas in other objects and see meaning and benefits 
in new ways 
7. Intuition: the ability to see the relationship of one thing to another under conditions of limited 
information 
8. Synthesis: the ability to combine parts into a compact and logical whole 

From this exposure, it is very clear that creativity in leadership will make it easier for a leader to carry out 
his leadership by providing new ideas or changes that can positively impact the surrounding environment. 
 
RESEARCH METHODS 
In writing this scientific work, the author uses this type of qualitative writing. According to Nasution 
(quoted in Sugiyono, 2012) qualitative writing is essentially observing people in their environment, 
interacting with them, trying to understand their language and interpretation of the world around them. In 
this writing the object to be observed is the student of class XI MA Nuril Huda Tawangharjo year of study 
2020/2021. 
Through this method is expected to dissect the phenomenon studied. This qualitative research only describes 
and describes findings in the field without the need for hypotheses. This method also elevates the facts, 
circumstances, variables, and phenomena that occur when research takes place and presents them as they 
are. As Moelong (2002: 3) says that: 
 Qualitative methodology is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or 
oral words from people or behavior observed. The approach is directed at the background and the 
individual as a whole. 
Qualitative methods place more emphasis on the observation of phenomena and more research into the 
subtansi meaning of the phenomenon. Qualitative research analysis and acumen are strongly affected by the 
strength of words and sentences used. Therefore, Basri (2014) concluded that the focus of qualitative 
research is on the process and the meaning of the results. Qualitative research attention is more focused on 
human elements, objects, and institutions, as well as relationships or interactions between those elements, in 
an effort to understand an event, behavior, or phenomenon(Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010). 
So qualitative methods put more emphasis on what phenomena we research in word form. 
This research is descriptive research with a qualitative approach. According to Sugiyono (2016: 9) 
qualitative descriptive method is a research method based on the philosophy of postpositivism used to 
examine the natural object conditions (as opposed to experiments) where the researcher is as a key 
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instrument of data collection techniques done in trigulation (combined), data analysis is inductive / 
qualitative, and qualitative research results emphasize meaning rather than generalization. Qualitative 
descriptive research aims to describe, describe, explain, explain and answer in more detail the problems that 
will be studied by studying as much as possible an individual, a group or an event. 
The subject of our research is the scout child of class XI, because we know that in scouting ma nuril huda 
students are taught about creativity as well as leadership, in this case many things that develop through 
scouting. Leadership is something that is often mentioned in scouting, as in scouting every member is 
required to be a leader not just followers. 
Also with creativity, in scouting each member always has their own characteristics. Therefore, a lot of 
creativity developed through scouting coontoh only from small things many students are able to make 
something useful and even interesting. They also have a leadership style capable of attracting other members 
to join the scouts. 
 Data collection methods 

The technique we use to collect data is observation as in the idea of Prof. Heru explaining observation is an 
observation that is a case study or learning that is done intentionally, purposefully, sequenced, and in 
accordance with the purpose. Recording in observation activities is called the results of observation. The 
results of these observations are explained in detail, precise, accurate, meticulous, objective, and useful. 
By directly observing the students who participated in the scouting directly. 
Observing the changes of students after following scouts who often they will be more active also often 
become class leaders, even they will be more courageous to voice the creative ideas they milliki. This of 
course brings good changes for young people, scouting can be a positive activity to develop creativity as 
well as youth leadership. 
Although scouting activities are carried out through online, it also does not break the spirit of creativity of 
class XI students.Pandemic is not the end of everything the youth of the Country can still be creative and 
develop their leadership through various ways, for example scouting. 
 Data analysis methods 

The data analyzed uses descriptive qualitative. According to Moleong (2017:280-281) data analysis is the 
process of organizing and sorting data into patterns, categories, and basic description units so that themes 
can be found and can be formulated working hypotheses as suggested by the data. 
From the collection of us collect observations and compare between effective and non-observations, 
scouting activities bring many positive impacts to the continued development of iwa leadership and high 
creativity. After all the data is collected we discuss how the next steps so that creativity and leadership are 
maintained in scouting. 
 
RESULTS AND DISCUSSIONS 
A) Results  
Creativity and leadership are two components that determine how the nation's generation progresses, here 
are the results of the data that has been collected.  
Many students undergo significant changes that initially do not have the courage to become a leader, in the 
end because of this scouting activity they become a new person, a person full of leadership souls. 
their creativity began to be honed with the container that is scouting as a place to channel talent and 
creativity of students. 
B) Discussion 
This significant development and change is truly a will that can be the provision of young people in the 
future, the spirit of leadership is formed through scouting and forming his sense of courage to become a 
leader. Leadership is the process of influencing a person to achieve a particular goal, so important leaders 
are able to influence positive things to others or people around them. 
Scouting as a container of channeled creativity of the students of scout members. Here there is a lot of 
creativity that can be developed even really make every member highly creative. This is very good even a 
very positive thing for the progress of the younger generation in the future. 
 
CONCLUSION 
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We can conclude that the importance of creativity in shaping the soul of our leader, it is undeniable that 
every human being is a leader in his own story. We can see how much it takes a young generation who are 
highly creative and spirited a courageous leader, therefore we can train it so that the spirit of the leader and 
our creativity is spreading and ready to become a leader. This pandemic let us know that it's time for 
generations to show their power, show their creativity, show their voice. In essence we have to start 
something with intention because with intention then our minds will be open and we can find inspiration 
from other things that wethen develop. With that we become creative and emerge the soul of leadership. 
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ABSTRACT 
Trigeminal neuralgia (TN) is defined a chronic paroxysmal pain condition affecting fifth cranial (trigeminal) 
nerve and characterized by recurrent, usually unilateral, severe but brief episodes of electric shock-like 
pains. Classical TN, which occurs due to vascular compression of the trigeminal nerve at the pons level, 
constitutes 80-90% of TN cases, and secondary TN, which occurs as a result of an underlying structural 
disease, constitutes 10-15% of TN cases. Although TN is not among the common presentation symptoms of 
type 1 Chiari malformation or although type I Chiari malformation is not frequently among the causes of 
secondary TN in many references, some case reports present cases of type I Chiari malformation presenting 
with trigeminal neuralgia symptoms and whose symptoms are controlled with surgical treatment. Here we 
report a 21-year-old man who evaluated in neurology outpatient clinic with left sided TN lasting for five 
years. Magnetic resonance imaging revealed 5.5 mm of bilateral tonsillar herniation, arachnoid cyst on the 
left cerebellopontine angle and C2-C3 level syringomyelia. After the patient was referred to neurosurgery 
department he underwent uncomplicated suboccipital craniectomy, craniocervical decompression and 
duraplasty. In the control cervical MRI taken in the first month postoperatively, it was determined that the 
brainstem compression was completely eliminated and the syringomyelial cavity was significantly reduced. 
Since the patient did not describe pain, carbamazepine was discontinued in the 2nd month postoperatively. 
The patient did not have any recurrent similar complaints during the postoperative 8-month follow-up 
period. In conclusion, this case report draws attention to the rare association of TN and type I Chiari 
malformation, and conveys the experience of good clinical outcome of decompressive surgical treatment to 
neurology and neurosurgery specialists. 
Keywords: Trigeminal neuralgia, Chiari I malformation, Decompression, Syringomyelia, Seconder 
trigeminal neuralgia 
 
GİRİŞ 
Trigeminal nevralji (TN), beşinci kranial sinir olan trigeminal sinirden kaynaklanan, genellikle unilateral, 
tekrarlayıcı, çok kısa süreli fakat şiddetli elektrik çarpması benzeri ağrılarla karakterize kronik paroksismal 
bir ağrı sendromudur (1). Trigeminal sinirin pons seviyesinde vasküler kompresyonu nedeniyle ortaya çıkan 
klasik TN, TN olgularının %80-90’ını, altta yatan yapısal bir hastalık neticesinde ortaya çıkan sekonder TN 
ise TN olgularının %10-15’ini oluşturmaktadır (2). Pekçok referansta TN tip 1 Chiari malformasyonunun sık 
görülen prezentasyon semptomları arasında yer almasa ya da tip I Chiari malformasyonu sekonder TN 
nedenleri arasında sıklıkla bulunmasa da, trigeminal nevralji semptomları ile prezente olan ve cerrahi tedavi 
ile semptomların kontrol altına alındığı tip I Chiari malformasyonu vaka raporları literatürde yer almaktadır 
(3-8). Burada TN semptomları ile başvuran tip I Chiari malformasyonu, siringomiyeli ve posterior fossa 
araknoid kisti saptandıktan sonra dekompresif cerrahi ile semptomları kontrol altına alınan bir olgu 
sunulacaktır.  
 
OLGU 
21 yaşında erkek hasta nöroloji polikliniğine 5 yıldır devam eden ancak son dönemde sıklığı artan sol yüz 
yarısında özellikle yemek yeme, diş fırçalama ve yüz yıkama sırasında ortaya çıkan, saniyeler süren ancak 
çok şiddetli elektrik çarpması şeklinde tariflediği ağrı yakınması ile başvurdu. Hastanın öz geçmişinde 
bilinen nörolojik ya da sistemik bir hastalığı yoktu. Hastanın nörolojik muayenesinde herhangi bir defisit 
saptanmadı. Trigeminal nevralji tanısıyla hastaya karbamazepin 400 mg/gün başlandı. Hastanın çekilen 
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beyin MRG’sinde serebellar tonsillerin tip I Chiari malformasyonu ile uyumlu görünümde foramen 
magnumdan inferiora yaklaşık 5.5 mm protrüzyon gösterdiği ve sol pontoserebellar köşe lokalizasyonunda 
ekstraaksiyel yerleşimli araknoid kist ile uyumlu olduğu düşünülen kistik lezyon izlendi. Beyin MR 
anjiografi vasküler patoloji izlenmedi. Servikal ve torakal MRG’de  C2 vertebra seviyesinden başlayarak 
T11-12 seviyesinde sonlanan siringomyeli kavitesi ile uyumlu uzun segment lezyon izlendi (Figür 1). Hasta 
karbamazepin tedavisi yanıtı açısından takip edilmesi planlanarak MRG’lerde izlenen tip I Chiari 
malformasyonu, siringomiyeli ve posterior fossa araknoid kisti nedeniyle Beyin Cerrahisi polikliniğine 
yönlendirildi. Hasta beyin cerrahisi kliniğine yatırılarak  suboksipital kraniektomi + C1 laminektomi + 
duraplasti işlemi yapıldı. Postoperatif komplikasyon gelişmeyen hastanın ağrısı tamamen geçti. Postoperatif 
3. Gün taburcu edildi. Taburculuk sonrası Karbamazepin dozu değiştirilmeden devam edilip hastanın ağrı 
tarif etmemesi üzerine postoperatif 2. ayda kullanmakta olduğu karbamazepin kesildi. Postoperatif 1. ayda 
çekilen kontrol servikal MRG’de beyin sapı basısının tamamen ortadan kalktığı ve siringomyelik kavitenin 
belirgin olarak küçüldüğü saptandı (Figür 2). Hastanın postoperatif 8 aylık izlemi sürecinde yineleyen 
benzer yakınması olmadı.  
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TARTIŞMA 
Yaşam kalitesi üzerine oldukça olumsuz etkisi olan hatta suisid riskinde artışla ilişkilendirilen TN’nin 
insidansının bir nöroepidemiyoloji çalışmasında 4.7/100.000 olduğu bildirilmiştir (9). TN’li katılımcıların 
klinik özelliklerinin araştırıldığı prospektif bir çalışmada TN’nin ortalama başlangıç yaşının 52.9 olduğu ve 
kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğü saptanmıştır (10). Uluslararası Başağrısı Derneği 2018’de 
yayınladığı klasifikasyona göre TN; klasik, sekonder ve idiyopatik olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Klasik TN 
nörovasküler kompresyon nedeniyle ortaya çıkar, sekonder TN’de altta yatan demiyelinizan hastalık, yer 
kaplayan lezyon, kemik deformiteleri, bağ doku hastalıkları, arteriyovenöz malformasyon, dural 
arteriyovenöz fistül gibi bir patoloji vardır. İdiyopatik TN tanımı ise elektrofizyolojik testler ya da MR 
görüntüleme ile TN’ye yol açabilecek bir nedenin saptanamadığı TN’ler için kullanılır (11). 
Klasik ve idiyopatik TN’lerde, medikal tedavi olarak ilk seçenek bir antiepileptik olan karbamazepindir ve 
hastaların yaklaşık %70’inde tedavi sonrasında semptomlarda önemli düzeyde kontrol sağlanır (12). 
Medikal tedaviye yanıtın yeterli olmadığı ya da herhangi bir nedenle medikal tedavinin tolere edilemediği, 
şiddetli ve yaşam kalitesinin etkilendiği TN’lerde mikrovasküler dekompresif cerrahi de etkinliği gösterilmiş 
bir cerrahi tedavi seçeneğidir. Mikrovasküler dekompresif cerrahi ile tedavi edilen 1185 hastaın uzun dönem 
sonuçlarının analiz edildiği bir çalışmada 10 yıllık takip sonucunda, hastaların %70’inin medikasyon 
gereksinimi olmaksızın takip edildiği bu tedavinin TN’de güvenli ve etkin bir tedavi olduğu bildirilmiştir 
(13). Cerrahi tedavinin gündeme gelebileceği diğer bir endikasyon ise sekonder TN’lerde altta yatan, 
ulaşılabilir ve etkisi ortadan kaldırılabilir yapısal bir lezyonun varlığıdır.  
Avustralyalı patolog Hans Chiari’nin (1851–1916) otopsi serilerinde tanımlaması sonrasında, serebellar 
tonsillerin foramen magnumdan spinal kanala doğru herniasyonu yüzyıldan fazla süredir Chiari 
malformasyonu ismi ile isimlendirilmektedir (14). Tip 1 Chiari malformasyonunda en sık klinik 
prezentasyon şekli baş ve /ve ya boyun ağrısıdır. Diğer sık görülen semptomlar dengesizlik, jeneralize 
yorgunluk, vertigo işitme kaybı gibi otonörolojik semptomlar olarak sıralanabilir (15). Alt kranial sinir 
tutulumlarının da izlenebildiği tip 1 Chiari malformasyonunda, TN nadiren bu malformasyonunun ilk ya da 
tek semptomu olarak ortaya çıkabilir, sayılı vaka sunumlarında bu birliktelikten ve  kranioservikal 
dekompresyon sonrası TN semptomlarının rezolüsyonundan bahsedilmiştir (3-8). 
2008’de yayınlanmış olan bir olgu sunumu ve derlemede, literatürde İngilizce dilinde yayınlanmış TN ve tip 
1 Chiari malformasyonu ilişkisinden bahsedilen 18 vaka bulunduğu ifade edilmiştir (8). Bu derlemede, 18 
vakadan 15’i tipik TN tarif ederken, 3 tanesinin yüz ağrısı bildirdiği görülmüştür. 13 vakanın suboksipital 
kraniektomi yapıldığı, cerrahi yapılan hastalardan 9’unun ağrısının tamamen ortadan kalktığı bildirilmiştir. 
2011 yılında yayınlanan benzer şekilde başka bir olgu sunumu ve derlemede ise; yayınlandığı tarihe kadar 
tip I Chiari malformasyonu ve TN semptomları olan 20 hastadan 15’inin kranioservikal dekompresyon ile 
tedavi edilmiş olduğu, bu cerrahi geçirmiş hastaların da %73’ünde ağrı semptomlarının kaybolduğu 
bildirilmiştir (16). Bizim olgumuzda da hastanın tek semptomu tipik TN tipi ağrı idi. Hastamızın 
yakınmaları TN’de ve tip I Chiari malformasyonunda sık görülmeyen şekilde 16 yaşında başlamıştı. 
Hastamızın cerrahi öncesi karbamazepin yanıtı olsa da cerrahi sonrası ilacı azaltılarak kesilmesini takiben 
benzer TN ağrıları 8 aylık takip sürecinde tekrar ortaya çıkmamıştır.  
Literatürde TN’nin Chiari malformasyonu ile ilişkili olarak ortaya çıkmasına yol açtığı öne sürülen bazı 
patofizyolojik mekanizmalar; Chiari malformasyonu nedeniyle oluşan hidrosefali ve posterior fossa 
hacmindeki küçülmenin pons seviyesinde trigeminal sinirde vasküler kompresyona yol açması, trigeminal 
sinirde ortaya çıkan demiyelinizan değişiklikler,  trigeminal sinirin mikroiskemik lezyonları ve beyin sapının 
kitle etkisi nedeniyle basıya uğraması olarak sıralanmıştır (8).  
 
SONUÇ 
Sonuç olarak, daha önce yayınlanmış olan olgu raporlarında olduğu gibi bu olgu sunumu da, çok sık 
rastlanılmayan ve dekompresif cerrahi tedavi seçeneğinin göz ardı edilebileceği, TN ile tip I Chiari 
malformasyonu birlikteliğine dikkat çekmekte ve hem nöroloji hem de beyin cerrahisi uzmanlarına benzer 
durumda seçilebicek dekompresif cerrahi tedavinin iyi klinik sonuç tecrübesini aktarmaktadır.  
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ÖZET 
Bu çalışma İlk ve Acil Yardım Programı öğrencilerinin stresle başa çıkma tutumu ile mesleki benlik 
saygısının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yürütüldü. Araştırma 01.04.2019-08.05.2019 tarihleri 
arasında 179 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmada veriler 21 sorudan oluşan anket formu, 
Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri kullanılarak toplandı. 
Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik hesaplaması, Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi, tek yönlü 
varyans analizi, bağımsız gruplar t testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Ölçek ve envanterin 
güvenirliği Cronbach Alpha ile analiz edildi. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin %65,4’ünü kız ve 
%34,6’sını erkek öğrencilerin oluşturduğu, %6,1’inin evli olduğu, %48,6’sının annesinin ve %31,3’ünün 
babasının ilkokul mezunu olduğu, %93,9’unun sosyal güvencesinin bulunduğu, %63,1’inin çekirdek aile 
yapısına sahip olduğu, %62,6’sının gelir düzeyinin giderine eşit olduğu, %40,2’sinin ailesinin ilçe 
merkezinde yaşadığı, %40,8’inin ailesi ile yaşadığı belirlenmiş olup öğrencilerin yaş ortalamaları 
20,37±1,90’dır. Öğrencilerin Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği puan ortalaması 117,09±17,83, Stresle 
Başa Çıkma Tutumları Envanteri puan ortalaması 103,95±18,54 olarak belirlendi. Stresle Başa Çıkma 
Tutumları Envanteri Cronbach Alfa katsayısı 0,847, Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği Cronbach Alfa 
katsayısı 0,907 olarak belirlendi. Araştırmanın bulguları doğrultusunda öğrencilerin stresle başa çıkma 
tutumu ile mesleki benlik saygısı arasında herhangi bir ilişki olmadığı görüldü. 
Anahtar Kelimeler: Mesleki benlik saygısı, Öğrenci, Stresle başa çıkma 
 
ABSTRACT 
This study was conducted as a descriptive study to determine the stress coping attitude and professional self-
esteem of Ondokuz Mayıs University Vocational School of Health Services First and Emergency Aid 
Program students. The research was carried out with the participation of 179 students between 01.04.2019 
and 08.05.2019. In the study, the data were collected using a questionnaire consisting of 21 questions 
prepared by the researchers in line with the literature, and the Attitudes for Coping with Stress Inventory and 
Arıcak Professional Self-Esteem Scale. In the evaluation of the data, percentage calculation, Mann Whitney 
U test, Kruskal Wallis test, independent groups t test, one-way analysis of variance and Spearman 
correlation analysis were used. The reliability of the scale and the inventory were analyzed with Cronbach 
Alpha. In this study, 65.4% of the university students were girls and 34.6% were boys, 6.1% were married, 
48.6% had mothers and 31.3% fathers were primary school graduates. 93.9% of them have social security, 
63.1% of them have nuclear family structure, 62.6% of them have income level equal to their expenses, 
40.2% of their family lives in the district center, 40.8% It was determined that the students lived with their 
families and the average age of the students was 20.37±1.90. The students' Arıcak Professional Self-Esteem 
Scale mean score was 117.09 ± 17.83, and the mean Attitudes for Coping with Stress Inventory score was 
103.95 ± 18.54. The Attitudes for Coping with Stress Inventory Cronbach Alpha coefficient was 0.847, and 
the Arıcak Professional Self-Esteem Scale Cronbach Alpha coefficient was 0.907. In line with the findings 
obtained from this study, it was seen that there was no relationship between the students' attitude to cope 
with stress and their professional self-esteem. 
Keywords: Professional self-esteem, Student, Coping with stress  
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GİRİŞ  
Bireyin toplum içerisinde kendini ortaya koyması, itibar görmesi ve bir yer edinebilmesi için bir mesleğe 
sahip olmalıdır. Meslekte başarılı olunması ise bireyin kişilik özelliklerine ve bu özelliklerin meslek ile 
uyumuna bağlıdır. Benlik yapısıyla uyumlu olan bir işte çalışan bireyin hayatta daha başarılı ve verimli 
olduğu bilinmektedir (Varol ve ark., 2020). Bireyin kişisel değerlerine katkıda bulunan benlik saygısı ise 
kişinin değer sisteminin ve kişiliğinin gelişiminde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Iacobucci 
ve ark., 2012). Aynı zamanda bireyin benlik saygısı kendisine karşı olumlu ve olumsuz yönelimi ifade eden 
kendilik değerinin bir değerlendirmesidir (Bednar ve ark., 1989). Öğrenciler üniversite yıllarında kişisel 
gelişim ve değişim sürecinden geçmekte ve bu süreç içerisinde pekçok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu 
zorluklar karşısında öğrencilerin özgüvenlerinde değişiklikler oluşabilmektedir. Bu tür değişiklikler 
bireyden bireye farklılık göstermekle birlikte değerlendirilmesi gereken bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Chaves ve ark., 2013). Benlik saygısı düşük olan öğrencilerin mezun olduklarında olumsuz 
profesyonel tutum ve davranışlar sergilediği görülmektedir. Bu nedenle üniversite eğitiminde yüksek 
özsaygıya sahip bireyler yetiştirilmesi oldukça önemlidir (Karagözoğlu ve ark., 2008). Mesleki benlik 
saygısı ise bireyin mesleğine ne ölçüde değer ve önem verdiği ile ilgili olmakla birlikte bireyin kişilik ve 
mesleki kimlik gelişiminin en önemli parametrelerindendir (Dimitriadou ve ark., 2014; Şener ve ark., 2011). 
Aynı zamanda bireyin tercih ettiği mesleği ne kadar önemli ve değerli gördüğünün  ifadesidir (Cengiz ve 
ark., 2018). Ayrıca çalışan bireyin mesleğinden ötürü duyduğu gururun ve saygının derecesini de 
açıklamaktadır (Varol ve ark, 2020). Stres ise bir durumdan memnun olmama sonucunda gerginlik 
hissedilmesidir. Bireyin çevresiyle olan ilişkisine dayanan çok boyutlu bir etkileşime sahip olan stres 
nedeniyle bireyde olumlu ya da olumsuz birçok sonuç gözlemlenebilmektedir (Ulusal A, 2020). Öğrenciler, 
stresli bir durumla karşı karşıya kaldıklarında, stresle baş etmeye çalışarak çeşitli stratejiler kullanmaktadır. 
Kullanılan bazı stratejiler öğrencilerin, hedeflerine yönelik olarak etkili bir şekilde çalışmalarına, stresiyle 
başa çıkmalarına ve olumlu sonuçlara ulaşmalarına yardımcı olurken bazı stratejiler ise öğrencileri etkin 
olmayan çalışma stratejilerine, erteleme ve kaçınma gibi uyumsuz davranışlara yönlendirmektedir 
(Bonneville-Roussy ve ark., 2017). Stres sebebiyle fiziksel olarak ve ruhsal açıdan sınırları zorlanan ve 
dengesi bozulan üniversite öğrencilerinin dengesini yeniden kurması ve yeni durumuna uyum sağlaması için 
gösterdiği çabaların mesleki benlik saygısını ne derecede etkilediğinin belirlenmesi son derece önemlidir. 
Öğrencilerin stresle başa çıkma tutumu ile mesleki benlik saygısının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı 
olarak yürütülen bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

● Öğrencilerin sosyodemografik nelerdir? 
● Öğrencilerin stresle başa çıkma tutumu ile mesleki benlik saygısını etkileyen faktörler nelerdir? 
● Öğrencilerin stresle başa çıkma tutumu ile mesleki benlik saygısı arasında bir ilişki var mıdır? 

 
GELİŞME 
Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri ile yürütülmüştür. Araştırma 01.04.2019-08.05.2019 
tarihleri arasında 179 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmada veriler 21 sorudan oluşan anket 
formu ile Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri (SBTE) ve Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği 
(MBSÖ) kullanılarak toplandı. Öğrencileri tanıtıcı bilgi formu, öğrencilerin sosyo-demografik bilgilerini 
içeren 12 soru (yaş, cinsiyet durumu, medeni durum, anne eğitim seviyesi, baba eğitim seviyesi, ailenin 
yapısı, ailenin yaşadığı yerleşim yeri, sosyal güvencesi, aile gelir durumu, ailenin genel yapısı, aile içi 
iletişim, yaşadığı yer), mesleki özelliklerini içeren 9 soru (sosyal ilişki durumu, mesleğini sevme durumu, 
mesleğini isteyerek tercih etme durumu, bölümünü seçme nedeni, aldığı eğitimden memnun olma durumu, 
bölümünüzün kişiliğinize uygun olma durumu, bölümünüze başladığınızda hayal kırıklığına uğrama 
durumunuz, ailenizde sağlık personeli olma durumu, meslek seçimi yapacak olanlara bu bölümü önerme 
durumu) olmak üzere toplam 21 sorudan oluşmaktadır. Arıcak tarafından (1999) geliştirilmiş olan MBSÖ 
bir mesleği tercih etmiş ve bir alanda mesleki eğitim alan ya da o meslekte çalışmakta olan 17 yaş ve üzeri 
bireylerin mesleklerine olan saygısını ve aynı zamanda tutumunu ölçebilmek amacıyla geliştirilmiştir. 
MBSÖ 30 maddelik likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek puan 30-150’dir. Ölçekten alınan puanın 
düşük ya da yüksek olması öğrencilerin mesleğine olan tutumlarının düşük ya da yüksek olduğunu 
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göstermektedir. Arıcak tarafından ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,93 bu çalışmada ise 0,907 olarak 
saptanmıştır. Özbay (1993) tarafından geliştirilen SBTE’nin Türkçe’ye uyarlanması Özbay ve Şahin (1997) 
tarafından yapılmıştır. Farklı stres durumlarında bireylerin stresle başa çıkma tutumunu ölçmek için 
uyarlanan ölçeğin; kaçma-soyutlanma (biyokimyasal), kabul-bilişsel yeniden yapılanma, aktif planlama, 
dine sığınma (dine yönelme), dış yardım arama, kaçma-soyutlama (duygusal-eylemsel) olmak üzere 6 tane 
alt boyutu vardır.  
Araştırmanın yürütülebilmesi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’ndan “Kurum İzni”, öğrencilerden “Gönüllü Bilgilendirilmiş Olur Formu ve araştırmanın 
yapıldığı üniversitenin Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulun’dan  (28.03.2019/ sayı; 
45428382-050.99-E.38838) “Etik Kurul İzni” alındıktan sonra araştırmaya başlanmıştır. 
SPSS 23 paket programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Nicel veriler frekans, yüzde, ortanca, 
ortalama-standart sapma şeklinde sunulmuştur. Ölçekten alınan puanlar ile öğrencilerin sosyo-demografik 
ve mesleki özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla normal dağılım gösteren gruplar arası 
karşılaştırmalarda üç veya daha fazla grup olması durumunda tek yönlü varyans analizi, bağımsız gruplarda 
ise t testi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen verilerde gruplar arası karşılaştırmada Mann Whitney 
U testi, üç veya daha fazla grup olması durumunda Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Ölçekler ve alt 
boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesinde Spearman Korelasyonu, ölçeklerin güvenilirliğinin 
belirlenmesinde ise Cronbach Alpha analizi kullanılmıştır.  
 
BULGULAR ve TARTIŞMA 
Bu çalışmada öğrencilerin %65,4’ünü kız ve %34,6’sını erkek öğrencilerin oluşturduğu, %6,1’inin evli 
olduğu, %48,6’sının annesinin ve %31,3’ünün babasının ilkokul mezunu olduğu %93,9’unun sosyal 
güvencesinin bulunduğu, %62,6’sının gelir düzeyinin giderine eşit olduğu, %63,1’inin çekirdek aile yapısına 
sahip olduğu, %40,2’sinin ailesinin ilçe merkezinde yaşadığı, %52’sinin koruyucu aile yapısına sahip 
olduğu, %40,8’inin ailesiyle beraber yaşadığı belirlenmiş olup öğrencilerin yaş ortalaması 20,37±1,90’dır. 
Öğrencilerin özellikleri ile MBSÖ puanları karşılaştırıldığında MBSÖ puanının öğrencilerin; cinsiyet 
(U=2744, p=0,007), ailesinin yaşadığı yerleşim yeri ( 2=7,493, p=0,024), yaşadığı yer ( 2=15,351, 
p=0,004), mesleğini sevme durumu  ( 2=33,421, p<0,001), mesleğini isteyerek tercih etme durumu 
(U=1092, p=0,011), bölümü seçme nedeni ( 2=36,392, p<0,001), aldığı eğitimden memnun olma durumu (
2=15,351, p= 0,004), bölümün kişiliğine uygun olma durumu (U=616, p<0,001), bölüme başladığında hayal 
kırıklığına uğrama durumu (U=2127,5, p=0,024) ve meslek seçimi yapacak olanlara bu bölümü önerme 
durumuna (U=2275, p=0,02) göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
Öğrencilerin özellikleri ile SBTE puanları karşılaştırıldığında SBTE puanının öğrencilerin aile tipi (t=2,478, 
p=0,014), ailenin genel yapısı ( 2=11,513, p=0,042) ve sosyal ilişki durumuna (F=4,009, p=0,02) göre 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir. SBTÖ Dine Sığınma alt boyutu puanının öğrencilerin sosyo-demografik 
ve mesleki özelliklerine göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. SBTÖ Dış Yardım Arama alt boyutu 
puanının öğrencilerin ailesinin genel yapısı (F=2,352, p=0,043), sosyal ilişki durumu (F=5,686, p=0,004), 
SBTÖ Aktif Planlama alt boyutu puanının aile tipi (t=2,106,p=0,037) ve sosyal ilişki durumuna göre 
(F=6,065, p=0,003) Kaçma-Soyutlanma (Biyokimyasal)  alt boyutu puanının cinsiyet (U=2433,5, p<0,001), 
aile içi iletişim durumuna ( 2=7,648, p=0,022), aldığı eğitimden memnun olma durumuna  ( 2=9,315, 
p=0,009) SBTÖ Kaçma-Soyutlama (Duygusal-Eylemsel) alt boyutu puanının aile tipine (t=2,508, p=0,013) 
göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
MBSÖ ile SBTE toplam puanı ile alt boyut puanlarının ortalama, ortanca ve standart sapma değerleri Tablo 
1’de sunulmuştur. MBSÖ puan ortalaması 117,09±17,83 SBTE puan ortalaması 103,95±18,54 olarak 
belirlenmiştir (Tablo 1). Bu araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin stresle başa çıkma 
tutumu ile mesleki benlik saygısı arasında herhangi bir ilişki bulunmadığı belirlendi (p= 0,699, r=0,029). 
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Tablo1. Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği ile Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri ve Alt 
Boyutlarının Puan Ortalamaları ve Ortanca Değerleri 

 Med (Min - Max) A.O ± S.S 

Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği   120 (67 - 150) 117,09 ± 17,83 
Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri 104 (63 - 147) 103,95± 18,54 
SBTÖ Dine Sığınma 18 (1 - 24) 16,77± 5,21 
SBTÖ Dış Yardım Arama 24 (4 - 36) 23,88± 6,39 
SBTÖ Aktif Planlama 29 (11 - 40) 28,37± 5,92 
SBTÖ Kaçma-Soyutlanma (Biyokimyasal)   1 (0 - 16) 3,32± 4,25 
SBTÖ Kaçma-Soyutlama (Duygusal-Eylemsel) 15 (0 - 28) 14,58± 5,43 
SBTÖ Kabul-Bilişsel Yeniden Yapılanma 17 (4 - 28) 17,03± 4,12 

 
Bu çalışmada ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin %84,4’ü mesleğini isteyerek tercih ettiğini, 
%59,2’si bölümünü sevdiği için seçtiğini, %89,9’u kişilik özelliklerinin seçtikleri bölüme uygun olduğunu, 
%75,4 ü meslek seçimi yapacaklara bu bölümü önerdiğini ifade etti. Çiftçi ve arkadaşlarının (2020) sağlık 
alanındaki üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmasında ise öğrencilerin %81,6’sı mesleğini sevdiğini, 
%77,3’ü kişilik özelliklerinin seçtikleri bölüme uygun olduğunu, %83,3’ünün mezuniyet sonrası seçtikleri 
mesleğe devam etmek istedikleri belirlenmiştir.  
Eraslan’ın (2015) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmasında stresle başa çıkmanın cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışmada olduğu gibi Geyik Koç’un (2020) çalışmasında 
da Kaçma-Soyutlanma (Biyokimyasal)  alt boyutu puanının cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlendi.  
Literatürde yapılan birçok çalışmada yaşın, stresle başa çıkma açısından önemli olmadığı ifade edilmiştir 
(Ergin ve ark, 2014; Komser N, 2019; Özdemir, 2011; Şen ve ark., 2012; Tasğın ve Çağlayan, 2011). 
Çalışma bulgumuz literatürle paralellik göstermektedir.  
Ulusal’ın (2020) çalışmasına benzer şekilde çalışmamızda stresle başa çıkma ile medeni durum arasında bir 
ilişki olmadığı belirlendi. Bu araştırma bulgumuz katılımcıların büyük çoğunluğunun bekâr olmasından 
kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 
Savcı ve Aysan’ın (2014) araştırmasında öğrencilerin stresle başa çıkma stratejilerinin algılanan 
sosyoekonomik düzeye göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Labrague’nin (2013) çalışmasında ise 
hemşirelik öğrencilerinin aylık geliri yüksek olanların daha az stres yaşadığı belirlenmiştir. Sağlık meslek 
yüksekokulu öğrencileri arasında yapılan bir başka çalışmada ise sosyoekonomik düzeyin stresle başa çıkma 
tarzlarının üzerinde etkidi olduğu saptanmıştır (Kaya ve ark, 2007). Bu çalışmada ise literatürün aksine 
sosyoekonomik düzeyin stresle başa çıkma tarzları üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. 
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde mesleğin rol ve işlevleri gerçekleştirilirken sahip olunan yetkinliklerin 
yanı sıra, olumlu mesleki benlik saygısı verilen hizmetin niteliğini artırabilmesi açısından oldukça 
önemlidir. Bu çalışmada öğrencilerin mesleki benlik saygısı ölçeği puan ortalaması 117,09±17,83 olarak 
belirlendi. Çiftçi ve arkadaşlarının (2020) çalışmasında 108,83±21,47, Buldukoğlu ve Çakır’ın öğrenci 
hemşirelerle yaptığı çalışmasında 103,40±20,72, Fırat Kılıç’ın (2018) bir vakıf üniversitesinde öğrenim 
gören öğrencilerle yaptığı çalışmasında ise 113,14±20,41 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerle yapılan 
çalışmaları değerlendirdiğimizde araştırmamızdaki sonuca göre öğrencilerimizin daha yüksek seviyede 
mesleki benlik saygısı gösterdiğini ifade edebiliriz. Mesleki doyum ve uyumun önkoşulundan biri olan 
mesleki benlik saygısı tercih edilen mesleğe karşı geliştirilen önemli değerlerdendir (Şener ve ark, 2011). 
Asıl uğraşı insan ve insan sağlığı olan ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin mesleğini değerli ve önemli 
görmesi sonucunda mesleklerinde başarılı olması ise kaçınılmazdır. Ülkemizde yapılan çalışmalara kıyasla 
öğrencilerimizin mesleki benlik saygısının yüksek olduğu söylenebilir. 
 
SONUÇ 
Öğrencilerin Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği puan ortalaması 117,09 ± 17,83, Stresle Başa Çıkma Tutumları 
Envanteri puan ortalaması 103,95± 18,54 olarak belirlendi. Bu araştırmadan elde edilen bulgular 

417



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

 
 

doğrultusunda öğrencilerin stresle başa çıkma tutumu ile mesleki benlik saygısı arasında herhangi bir ilişki 
olmadığı görüldü.  
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ÖZET 
Gelişen teknoloji ve tıp uygulamaları sayesinde ölümlerin azalmasına ve yaşam süresinde uzama olmasına 
rağmen kronik hastalıklar geriatrik hastaların en büyük sorunu olmaya devam etmektedir. Özellikle ileri 
yaşlarda görülme sıklığı artan kronik hastalıklar, kişilerin yaşam kalitesini azaltan önemli sağlık sorunları 
arasında yer almaktadır. Tüm dünyada bu tür hastalıkların neden olduğu olumsuz tablonun giderilmesi için 
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır ve farklı bakım stratejileri geliştirilmektedir. Evde hasta bakımı da bu 
kapsamda verilen hizmetler arasındadır. Evde bakım, sağlık durumunu iyileştirmek, engelliliğin etkilerini en 
aza indirmek, yaşama şartlarının niteliğini arttırmak için hastalara ev ortamında sunulan sağlık hizmetleridir. 
Evde hasta bakımı, çocuklardan kronik hastalığı olan yaşlı bireylere kadar evde bulunan tüm kişilere 
sunulmaktadır. Bu hizmetin sunumunda profesyonel ve multidisipliner bir sağlık ekip anlayışı yer 
almaktadır. Aynı zamanda hastanın ve yakınlarının bakımda aktif katılımı hedeflenmektedir. Bu sayede 
sağlık personeliyle hasta ve hasta yakını arasındaki koordinasyonun arttığı ve bakım kalitesinin yükseldiği 
belirlenmiştir. Evde hasta bakımı hizmetleri kronik hastalıkları olanlar açısından ve yaşlı bakımının etkinliği 
bakımından önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda evde hasta bakımının kapsamının genişletilmesiyle 
bakımın niteliğini arttıracak bakış açılarının geliştiği görülmektedir. Sonuçta, yaşlanan insan nüfusunun 
gereksinimlerine uygun bakım hizmetlerinin toplum memnuniyetinin sağlanmasında bir araç olabileceği 
düşünülmektedir. Evde hasta bakımı hizmetlerinde teknolojideki son gelişmelerden de yararlanarak modern 
sağlık uygulamalarıyla daha geniş toplum kitlelerine ulaştırılması sağlanmalıdır ve hasta bakımı hizmetleri 
geliştirilerek, kesintisiz şekilde sürdürülmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Bakım, Evde Bakım, Hasta, Sağlık. 
 
ABSTRACT 
Despite the decrease in deaths and prolongation in life expectancy thanks to developing technology and 
medical applications, chronic diseases continue to be the biggest problem of geriatric patients. Chronic 
diseases, the prevalence of which increase especially in older ages, are among the important health problems 
that reduce the quality of life of people. Various studies are being carried out to eliminate the negative 
picture caused by such diseases all over the world and different care strategies are being developed. Home 
patient care is also among the services provided in this context. Home care is the health services offered to 
patients at home in order to improve their health, minimize the effects of disability, and increase the quality 
of their living conditions. Home patient care is offered to all people at home, from children to elderly 
individuals with chronic diseases. There is a professional and multidisciplinary health team understanding in 
the provision of this service. At the same time, it is aimed to actively participate in the care of the patient 
and his relatives. In this way, it was determined that the coordination between the health personnel, the 
patient, and the patient's relatives increased and the quality of care increased. Home patient care services 
have an important place for those with chronic diseases and the effectiveness of elderly care. In recent years, 
it has been observed that perspectives that will increase the quality of care have developed by expanding the 
scope of home patient care. As a result, it is thought that care services suitable for the needs of the aging 
human population can be a tool for ensuring community satisfaction. By making use of the latest 
developments in technology in home patient care services, it should be ensured that they are delivered to 
wider society with modern health practices, and patient care services should be developed and continued 
uninterruptedly. 
Keywords: Care, Home Care, Health, Patient. 
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GİRİŞ 
Tüm dünyada giderek artan sayıdaki yaşlı nüfus nedeniyle toplumlarda küresel çapta yeni bir bakım 
stratejisi ortaya çıkmış ve evde bakım adı verilen hizmetlerin bu popülasyonun yoğun olduğu ülkelerde 
mega trendlerden biri olarak kabul görmeye başladığı bildirilmiştir (Amilon et al., 2020). Yapılan geniş 
tabanlı toplumsal çalışmaların sonuçları incelendiğinde durumun ilerleyen zamanlarda daha da farklılaşacağı 
ve 2050 yılına kadarki sürede 80 yaşın üzerindeki insanların dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu 
oluşturacağının tahmin edildiği belirtilmektedir (Vrscaj, 2016). Nüfus yaşlanmasının sağlık bakım 
harcamaları ve sosyal yapı üzerinde büyük etkilerinin olmasını beklenmektedir (Bloom et al., 2015). Bu 
nedenle evde bakım hizmetleri gibi, yaşlılara ev ortamında kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunumunu 
hedefleyen profesyonel yaklaşımlar, sağlık sistemlerinin vazgeçilmez ve ayrılmaz bir parçası haline 
gelmiştir (Liu et al., 2016). Evde hasta bakımı kapsamında, tıbbi ve paramedikal hizmetler, rehabilitasyon 
hizmetleri, sosyal hizmetler, psikolojik destek ve diğer kişisel bakım hizmetleri gibi yaşlı bireylerin 
gereksinim duyacağı sağlık veya kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli kısa veya uzun vadeli 
hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetler yardımıyla, yaşlıların günlük aktivitelerini kendi başlarına 
yapamayacakları durumlarda mümkün olduğunca bağımsız ve güvenli bir şekilde yaşamaları sağlanmakta, 
yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir (Lin et al., 2021).  
Evde hasta bakım hizmetleri yalnızca yaşlı bireyler için verilmemekte, aynı zamanda kritik hastalığı olan 
çocuklar için de kullanılabilmektedir. Avrupa'da yaygın olarak sunulan bu hizmetlerin hastaneye yatışlarda 
azalmayı sağladığı, hastanede kalış süresini kısaltarak sağlık hizmetlerine olan inancı arttığı memnuniyet 
düzeyini arttırdığı belirtilmektedir (Cissé et al., 2017). Evde hasta bakımı tek başına bir meslek mensubu 
tarafından yürütülemeyecek kadar kompleks bir özelliğe sahiptir. Evde hasta bakımında doktor, hemşire, 
fizik tedavi uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi farklı sağlık profesyonelleri görev alarak hastanın 
sağlık düzeyini iyileştirmeyi amaçlar. Özellikle hemşireler, verilen bu hizmetlerde hastanede verilen hasta 
bakımının devamını sağlamayı veya çeşitli alternatif çözümler üretmeyi hedefler (Fatemi et al., 2019). Evde 
hasta bakım hemşireliği personeli, güvenli ve yüksek kaliteli hasta bakımı sağlamak için etkili bir şekilde 
işbirliği yapmalıdır. Bu işbirliği hastalarla da sağlanmaya çalışılmalıdır. Yapılan çalışmalar, bu tür 
işbirliklerinin hastanın yaşadığı stresi azaltmakla kalmayıp, sağlık personeline olan güveni arttırdığını, 
iyileşme ve esenliği sağladığını göstermektedir (Tobiano et al., 2015). Bu hizmetin sunumu belli ilkeler 
çerçevesinde sağlanmalıdır. Ancak bu şekilde bir standardizasyon ve ilerleme sağlanabilir. Hizmet 
sunumunda hasta güvenliğinin optimal düzeyde sürdürülebilmesinde yaygın olarak kabul edilen dört sağlık 
hizmeti etiği ilkesi uygulanmalıdır: Bunlar özerklik, yarar sağlamak, zarar vermemek ve adalet prensibiyle 
hareket etmektir. Bu ilkelerin her birinin tanımına ve evde hasta bakımında nasıl uygulaması gerektiği 
aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 
Özerklik 
Sağlık alanında özerklik, hastanın kendi bedeni üzerindeki kontrolünü elinde tutma hakkını belirtmektedir 
(Hoek et al., 2020). Evde hasta bakımında, hastanın hayatını sürdürdüğü yer veya tesiste bakım alma kararı 
ile süreç başlamaktadır. Bu kararın hasta tarafından verilmesi ve sağlıklı olduğunu düşündüğü bir ortamda 
tedavisine devam etmesi doğal ve insani bir hak olarak kabul edilir. Evde hasta bakımının sağlayıcısı olarak, 
bu karara saygı gösterilmelidir. Bir hastaya, nitelikli hemşirelik, kişisel bakım, fizik tedavi, konuşma 
terapisi, diyet ve beslenme hizmetleri sunulurken hastanın kendi kararlarına katılması önerilmektedir.  
Sağlık profesyonelleri ve uzman hemşireler hekimin istemlerine ve değerlendirmelerine dayalı bir süreci 
yürütürler; ancak nihai karar hastanın kendisine aittir (Manchester Specialty Programs, 2021). Bakım 
sürecinde hastanın inançlarına veya değerlerine dayalı herhangi bir çıkar çatışması varsa, bakım veren 
personel sonraki adımları belirlemeli ve evde hasta bakımı hizmeti veren kurumunu/işvereni 
bilgilendirmelidir. Hastanın özerkliği, evde hasta bakımında sürdürülen tedavi kararlarının nasıl uygulandığı 
ve hizmet sağlayıcıların uyguladığı prosedürlerin içeriği bu bakımın niteliğinin artmasında kritik öneme 
sahiptir. Hemşireler ve diğer personel için bu tür zor etik ikilemlerle başa çıkabilmeleri için tutarlı yazılı 
politikalar ve eğitim gereklidir. 
Yarar Sağlamak 
Evde bakım hizmeti verenler, önerilen tüm prosedürleri ve hasta için en iyi olanı yapmayı amaçlamalıdır. 
Tedavi ve bakımları yürütürken hastanın yararına olan en iyi yöntemi uygulayarak hem maliyetleri 
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düşürmeli hem de bakım kalitesini arttırmalıdır. Evde hasta bakımı hizmetlerinde bu ilkenin yerine 
getirilmesi sürekli eğitim de dahil olmak üzere yüksek düzeyde bilgi ve beceri gerektirmektedir.  
Zarar Vermemek 
Bu ilkenin gereği olarak evde hasta bakımı sunulurken alınan herhangi bir kararın başka bir bireye veya 
topluma zarar verip vermeyeceği düşünülmeli ve bir hastaya fayda sağlamak için uygun en şekilde 
davranılması gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle evde hasta bakımı sunan kurumların güçlü risk yönetimi 
stratejileri, güvenlik prosedürleri ve protokolleri olmalı, personelin bu protokollere en üst düzeyde uyması 
sağlanmalıdır. Hizmetleri uygulayan personeller, yeterli düzeyde bilgi sahibi olduklarında, kalite için 
belirlenen standartlara uyulacağı için oluşabilecek zararlar ortadan kalkabilir (Manchester Specialty 
Programs, 2021). 
Adalet 
Adalet ilkesi, tüm tıbbi kararlarda adalet unsurunun olması gerektiğini belirtir. Bu, sağlık hizmetlerine 
ayrılan pay ve kaynakların eşit dağılımının yanı sıra alınan kararlarda adaletli olmayı, geçerli yasalara ve 
mevzuata uygun davranmayı gerektirir. Evde bakım hizmeti sunanlar; hastalara yaş, ırk, din, cinsiyet, ulusal 
köken ayrımı gözetmeksizin bakım, tedavi ve hizmet sağlamaya yönelik bir politikaya sahip olmalıdır. 
Ayrıca, bu prensibe uygun davranılıp davranılmadığı idareciler tarafından denetlenmelidir (Manchester 
Specialty Programs, 2021). 
 
SONUÇ 
Değişen sağlık hizmeti perspektifinin bir yansıması olarak ortaya çıkan evde hasta bakımının hastaya verilen 
sağlık hizmetlerinin kalitesini ve hastanın yaşam kalitesini arttırmaktaki rolü yadsınamaz bir gerçektir. 
Klinik ortamların dışına çıkarak talep eden bireylere alternatif olarak sunulan evde bakım hizmeti gerek 
uzun dönemli hastane bakımının kişiler üzerindeki olumsuz etkilerini gerekse maliyetinin yüksek olması 
nedeniyle günümüzde klasik bakımın olumsuz özelliğini gidermede alternatif bir yaklaşım ve önemli bir 
hizmet sunum türü olarak belirtilmektedir. Kişiyi merkeze alan bir hizmet sunumunu hedeflemesi, sosyo-
ekonomik yönden kurumsal bakım hizmetlerine göre birçok üstünlüklerinin olması evde bakım 
hizmetlerinin bireyler ve hükümetler tarafından tercih nedeni olarak ifade edilmektedir. Gerek dünyada 
gerek ülkemizde yürütülen evde bakım hizmetleri incelendiğinde güncel bir hizmet anlayışı olmasından 
dolayı birtakım düzenlemelere ihtiyaç olunduğu görülmektedir (Aslan et al., 2018). Özellikle de son 
dönemde tıbbi uygulamalara ek olarak verilen psikososyal desteğin her yaş grubundaki bireyler üzerinde 
olumlu yansımaları olduğu kanıtlanmıştır. Kısa ve uzun vadede bakım maliyetlerini düşürdüğü faklı 
araştırma sonuçlarıyla da kanıtlanan bu bakım modelinin uygulanmasında eğitimin oldukça önemli bir yeri 
bulunmaktadır. Hastane merkezli anlayışın yerine evde bakım uygulamalarının benimsenmesi amacıyla 
hangi hastalara, hangi şartlarda, hangi hizmetlerin verilebileceği ile ilgili doğru bilgilendirme yapılması 
önem arz etmektedir. Daha sağlıklı ve kapsamlı bir sağlık hizmeti sunumu için evde bakım hizmetleri birim 
personellerini kapsayıcı şekilde olmalıdır. Bunu sağlamak için gerekli görünüyorsa çalışan güvenliği ile 
ilgili usul ve esaslar yeniden düzenlenmelidir. 
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ÖZET 
Antibiyotikler tüm dünyada yaygın kullanılmakta olup antibiyotiklerin akılcı kullanılması çok önemlidir. 
Türkiye’de akılcı ilaç kullanımı konusunda düzenlemeler yapılmaktadır ve özellikle akılcı antibiyotik 
kullanımında birçok aşama kayıt edilmiştir. Dental problemler nedeniyle diş hekimleri tarafından 
reçetelenen ilaç grupları incelendiğinde antibiyotikler en ön sırada gelmektedir. Bu sebepten diş 
hekimlerinin akılcı antibiyotik kullanımı hakkında bilgi ve tutumlarının belirlenmesi çok önemlidir. Bu 
çalışmada diş hekimlerinin antibiyotik reçeteleme alışkanlıklarını belirlemek ve bu konuda gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olmak, ayrıca Diş Hekimlerine yönelik düzenlenen akılcı antibiyotik 
kullanımı eğitimlerinden ne kadar verim aldıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. 
Yöntem: Antalya ilinde Diş Hekimlerine yönelik düzenlenen Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğitim 
toplantılarında hekimlere eğitim öncesinde ve sonrasında test uygulanmıştır. Ön test uygulamasında 
hekimlerin demografik bilgilerini içeren ve akılcı antibiyotik kullanımları ile ilgili genel tutumlarını 
belirlemeye yönelik çoktan seçmeli 20 soru ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında hekimlerin bilgilerini 
değerlendirmemizi sağlayan 15 soru olmak üzere 35 sorudan oluşmaktadır (EK1). Son test ise akılcı 
antibiyotik kullanımı eğitimi sonrasında uygulanan eğitimde bahsedilen ve ön testte yer alan 15 sorudan 
meydana gelmiştir (EK2).  
Bulgular: Bu Çalışmaya 231 Diş hekimi katılmıştır. Hekimler antibiyotik reçetelerken en çok hastalığın 
tanısına, ilacın doz ve uygulama şekline,  ilacın kontrendikasyonlarına dikkat ettiklerini, antibiyotik direnç 
gelişimine ise %26.8’inin her zaman %26,4’ünün sıklıkla dikkat ettiklerini belirtmiştir. Ayrıca hekimlerin  
% 46’sı antibiyotik reçetelerken tedavi maliyetinin önemli olmadığını vurgulamıştır. Eğitim öncesi bilgi 
düzeyi ölçen testin başarı ortalaması  67.3 ±15.7 puan iken eğitim sonrasında başarılarının istatistiksel olarak 
anlamlı şekilde arttığı (78.1 ±15.4 puan) tespit edilmiştir. 25 yıldan fazla diş hekimliği yapanların ön test 
puanlarının (0-14 yıl) 14 yıllık diş hekimlerinden istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Sonuç: Akılcı ilaç kullanımı konusunda diş hekimlerine verilen eğitimin yararlı olduğu saptanmıştır. Diş 
hekimlerinin çoğunluğunun bu konuda eğitim almak istediklerini, ayrıca tamamına yakını tedavi sırasında 
bu bilgileri uygulayacağını belirtmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Diş Hekimliği, Eğitim 
 
ABSTRACT 
Objective: Antibiotics are used extensively worldwide and rational use of antibiotics (RUA) is of utmost 
importance. Among medication groups prescribed by dentists for dental problems, antibiotics are the leading 
group. The aims of this study are to investigate antibiotics prescribing habits of dentists, to facilitate 
necessary adjustments in this regard, and to determine the efficacy of training programs on rational 
antibiotics use targeting dentists.  
Materials and Methods: As part of the ‘Training Program on Rational Use of Antibiotics’ conducted in 
Antalya, dentists filled questionnaires before and after the training session. The questionnaire comprised 35 
questions in total, including 20 multiple-choice questions on the demographic attributes of the dentists and 
their general attitude towards RUA, as well as 15 questions aimed to reveal the knowledge level of the 
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dentists with regards to RUA. The latter part of the questionnaire, 15 questions on dentists’ knowledge of 
rational antibiotics use, was utilized as posttest.  
Results: A total of 231 dentists participated in this study. The dentists stated that while prescribing 
antibiotics, they paid attention to diagnosis of the patient, and dosage, mode of administration and 
contradictions of the medication the most. While 26.8% of the dentists stated that they always watched out 
for antibiotic resistance development, 26.4% did so frequently. Also, 46% of the dentists emphasized that 
the cost of treatment was not pivotal while prescribing antibiotics. As years spent in practice increased, 
knowledge levels of the dentists were found to decline. Compared to dentists with up to 14 years of 
experience, those with 25 or more years of experience scored statistically lower on their pretests. While the 
mean score of the pretest was 67.7 ±15.7, that of the posttest was 78.1 ±15.4, indicating a statistically 
significant increase in knowledge levels following the training program.  
Conclusion: The training program on RUA provided to dentists was found to be constructive. Most of the 
dentists showed interest in receiving training on the subject; moreover, nearly all of them declared that they 
will implement gained knowledge during treatment.  
Keywords: Dentists, Rational Antibiotic Use, Training,  
 
INTRODUCTION 
Antibiotics are extensively used globally. Rational use of Antibiotics (RUA) is defined as “following 
accurate diagnosis, cost-effectively using antibiotics that provide maximum clinical treatment effectiveness, 
and involve minimum side effects and risk of antimicrobial resistance development”.1,2 Irrational use of 
antibacterials (IUA) causes severe health issues, particularly development of antimicrobial resistance. When 
resistance develops, such antibiotics that are used for treatment of infections caused by bacteria are no 
longer effectual, which poses hazard not only to the person irrationally using antibiotics, but to everyone 
who is infected by the resistant bacteria. Furthermore, IUA leads to rapid spread of resistant bacteria, which 
is a serious public health issue, as very few novel antibiotics are being discovered.3-6 
Antibiotics add up to the largest volume among drug groups prescribed by dentists for dental problems. A 
study that examined the Prescribing Information System in Turkey found that dentists prescribe 
approximately 10% of all antibiotics and that 82.4% of prescriptions by dentists (a total of 12.944.522 
anually) include antibiotics.7 
Besides surgical interventions, antibiotics are used for treatment and prophylactic purposes in dental clinics. 
In particular, better understanding of the role of bacteria in dental infections and parthenogenesis of 
periodontal diseases has elevated the interest in antibiotics. Prophylactic use of antibiotics for minimizing 
dentally induced bacteremia is considered to be the most significant development in terms of antibiotics 
usage in dentistry.8 While novel indications for antibiotics are becoming widespread, all healthcare 
professionals need to be aware that antibiotics have major adverse effects, and that misuse of antibiotics may 
lead to life-threatening and non-treatable infections.8 Studies have shown that antibiotics used especially in 
empiric therapy usually have broad-spectra and are being used irrationally, and that dentists are in need of 
guides and training on rational use of antibiotics.9-11 
The aim of this study is to assess awareness levels and attitudes of dentists regarding RUA. We also 
determined how effective said training programs for dentists had been. This study will reveal the behavior 
patterns of dentists in terms of RUA and serve as a road map for rectifying any oversight identified. 
 
MATERIALS AND METHODS 
The study was approved by the Ethics Committee of the Faculty of Medicine Akdeniz University  (Date: 
31/10/2018, decision no: 2018/765). The study was based on a questionnaire prepared by reviewing the 
literature, which was filled by dentists that attended the ‘Training Program on Rational Use of Antibiotics’ 
organized by the RUM Coordinatorship of Antalya Provincial Directorate of Health (under the Turkish 
Medicines and Medical Devices Agency) and gave written consent. 
The questionnaire comprised three parts. The first part involved open- and closed-ended questions about the 
dentists’ professional and individual attributes including demographic information. The second part 
consisted of 25 questions that were designed to determine the overall attitude of dentists towards RUA. 
Subjects covered by these questions were as follows: “circumstances regarded while prescribing 
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antibiotics”, “informing the patient about the prescribed antibiotic”, “following up the outcomes of the 
antibiotics treatment”, “reporting any adverse reactions due to antibiotics”, “prescribing the antibiotic that 
was requested by the patient”, “criteria followed when selecting an antibiotic”, “presence or absence of 
knowledge on RUA”, and “interest in seminars and training on RUA”. The third part of the questionnaire 
was a 15-question test taken before and after the RUA training. This test aimed to assess the dentists’ general 
knowledge on antibiotics usage, which was covered in the training. 
Statistical Analysis 
Demographic attributes were analyzed with descriptive statistics. Descriptive statistical methods (mean, 
standard deviation, median, frequency, ratio, minimum, maximum) were used when evaluating the study 
data. Assessment of dentists’ knowledge of antibiotic use the t-test, one-way ANOVA and correlation 
analysis using the SPSS software package. A p value of 0.05 was regarded as statistically significant. 
 
RESULTS 
91.3% of the dentists stated that they inquired the patients about concomitant diseases and 99.1% inquired 
state of pregnancy. While 26.8% of the dentists stated that they always watched out for antibiotic resistance 
development, 26.4% did so frequently. 79.2% of the dentists always paid attention to indication, 66.7% 
dosage and mode of administration and 45.5% contradictions of the antibiotics. Also, 46% of the dentists 
emphasized that the cost of treatment was not pivotal while prescribing antibiotics. (Figure 1). 

  
Figure 1. Criteria dentists paid attention to while prescribing antibiotics. 
 
Regarding the prescribed antibiotics, name of the drug (46.8%), method of administration (59.6%),, daily 
dosage (61.3%),  and length of treatment time (61.5%), was the most frequently provided information to 
patients by the dentists (Figure 2).  
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Figure 2. Frequency of types of information provided to patients by dentists about the prescribed antibiotic. 
64.9% of the dentists stated that they provided sufficient information to the patient about the prescribed 
antibiotic, as misuse would prevent effective treatment, whereas 26.4% considered the provided information 
was partially sufficient, as these medicines required attention, and 8.2% thought they gave insufficient 
information to patients due to time limitations. 
Among the dentists in the study, 50.2% checked whether patients understood the directions of use after 
informing them about the prescribed antibiotic and believed that it is important patients fully understand 
how to use the medicine. On the other hand, 6.7% of the dentists did not check whether the directions of use 
were understood by patients due to time constraint and 12.4% assumed patients would be informed again at 
the time of purchase at the pharmacy. In case patients requested antibiotics prescriptions, 83.7% of the 
dentists stated that they would never prescribe antibiotics without examination, whereas 11.4% agreed to 
prescribe antibiotics as altercations occur otherwise. 
26.9% of the dentists reported antibiotics they suspected to cause adverse reactions, whereas 50.0% stated 
they did not report such cases. 
A total of 229 dentists participated in this study. In terms of the relation between awareness levels and 
demographic attributes; title, place of work, or RUM training before/after graduation did not lead to any 
statistically significant difference, whereas age and, in parallel, years in practice effected awareness levels. 
As years in practice increased, awareness levels decreased. In particular, pretest scores of dentists with 25 
years and higher in practice were significantly lower than those of dentists with fewer than 15 years in 
practice (Table 1). Because posttest was applied without registering demographic data, relation between the 
dentists’ years in practice and posttest scores could not be assessed. 

 
Table 1. Distribution of pretest scores of dentists by years in practice. 

 Pretest Scores 
mean±standard 

0-4 years (n=36) * 71.6±14.5 

5-9 years (n=31) * 75.1±14.3 

10-14 years (n=41) * 69.8±13.4 

15-19 years (n=50) 66.1±12.1 
20-24 years (n=35) 64.8±14.9 
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>25 years (n=36) 58.3±20.5 

Total (n=229) 67.32±15.7 

 
Mann Whitney U Test; Values are expressed as mean ± standard deviation. (*) pretest scores were compared 
higher than  >25 years in practice dentists;  P=0.000 significant. 
As an indication of the dentists’ knowledge levels, mean ratio of right answers before training was 67.3 ± 
15.7 out of 100 questions, while that after training was 78.2 ± 15.6, which is a statistically significant 
difference (p< 0.005). The study dentists’ levels of knowledge on antibiotics use, as represented by their 
scores out of 100 questions before and after the training program, are given in Table 2. 
 

Table 2. Knowledge levels of dentists before and after the training program. 
Questions about the Use of Antibiotics Pretest 

  n (%) 
 

Posttest 
  n (%) 

P 

Odontogenic infections are polymicrobial and 
therefore should be regarded as mixed 
infections *. 131 (57,6) 164 (80,0) 

0,000 

Antibiotics treatment is alternative to dental 
treatment for odontogenic infections *. 148 (66,4) 180 (87,4) 0,000 
Use of antibiotics in acute disseminated 
infections (cellulitis) 168 (75,3) 154(73,7) 0,653 
Use of antibiotics in patients without fever or 
overall fatigue (systemic dissemination) *. 95 (42,6) 134 (63,8) 0,000 
Use of antibiotics in patients with chronic 
apical periodontitis *. 
 149 (66,8) 191 (91,4) 0,000 
Use of antibiotics in patients with concurrent 
acute lymphadenopathy 162 (72,6) 163 (77,6) 0,308 
Use of antibiotics in treatment of outpatients *. 188 (84,3) 201 (95,7) 0,001 
Use of antibiotics in patients with penicillin 
allergy 195 (87,4) 194 (92,4) 0,121 
Use of antibiotics in pregnant patients *. 151 (67,7) 179 (85,2) 0,000 
Use of antibiotics in patients with joint 
prosthesis 90 (40,4) 103 (49,0) 0,184 
Prophylactic use of antibiotics in patients in 
risk of infective endocarditis *. 210 (94,6) 183 (87,1) 0,011 
Prophylactic use of antibiotics in patients with 
hemophilia *. 48 (21,5) 97 (46,2) 0,000 
Prophylactic use of antibiotics in extraction of 
erupted teeth 187(83,9) 188 (89,5) 0,119 
Use of antibiotics in patient without penicillin 
allergy, able to take oral medication and 
requiring prophylaxis 
 

 
191(85,7) 

 
187 (89,0) 

 
0,771 

Use of antibiotics in patient with penicillin 
allergy, able to take oral medication and 
requiring prophylaxis 137(61,4) 145 (69,0) 0,165 
Mean ± standard deviation * 67,3±15,7 78,1±15,4 0,000 

Student t Test; (*) Posttest scores  > Pretest scores; p<0.05 significant 
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Table 2 shows that knowledge levels of the dentists improved statistically significantly (p<0.05) compared 
to pre-training levels in the following points: odontogenic infections are mixed infections; antibiotics 
treatment cannot be alternative to dental treatment; antibiotics treatment should not be started instantly 
except for systemic infections; generally amoxicillin should be prescribed to patients requiring antibiotics 
and clindamycin should be preferred for patients with a history of allergy; pregnant women should use 
penicillin group of antibiotics; and prophylaxis is necessary in patients with infective endocarditis, joint 
prosthesis and hemophilia. 
 
DISCUSSION AND CONCLUSION 
Presently, antibiotics are among the most commonly prescribed and irrationally used groups of medicines. 
IUA leads to microorganisms developing resistance to antibiotics, which presents a major issue.12,13 
In this study, we examined criteria regarding rational prescribing of antibiotics in order to determine 
knowledge levels and attitudes of dentists practicing in Antalya. Major key points have been established for 
promoting RUM, one of which being the use of guides on diagnosis and treatment.3 Studies conducted in 
Turkey have found that most commonly used resources while prescribing antibiotics are the Vademecum, 
diagnosis and treatment guides, internet and colleagues.14,15 Similarly, this study showed that most of the 
dentists (57.8%) used the Vademecum, 53.4% used the internet and 41.1% sought help from colleagues 
while prescribing antibiotics. In contrast with other studies, 18.1% of the dentists stated that they referred to 
diagnosis and treatment guides. The reason behind this low proportion was that such guides were absent in 
dentistry. Furthermore, advances in technology have presumably driven dentists to use the internet more 
frequently while seeking information regarding prescribing antibiotics. 
In a study that examined the knowledge levels and behavior of physicians working in a university hospital 
regarding RUA, 49.0% of the physicians stated that they always inquired whether patients had a chronic 
disease and 78.2% always inquired whether they were pregnant15. Among the dentists in our study, 86.2% 
and 93.1% reportedly inquired about the presence of chronic diseases and pregnancy, respectively, while 
prescribing antibiotics. Moreover, other RUM studies have found that approximately half of medical doctors 
always asked their patients about chronic diseases and pregnancy.14,16 We speculate that this discrepancy 
stems from better communication that dentists have the advantage of during surgical intervention. 
In terms of information provided to patients about the prescribed antibiotics, similar to our study, other 
studies also discovered that mode of administration, daily dose and length of treatment are most commonly 
conveyed. The least frequently provided information was found to be the price of the medicine, and 
approximately half of dentists stated that they disregarded treatment costs while deciding on antibiotics.14-17 
Nevertheless, selections in line with cost-effective use of medicines, which is among the criteria of RUM 
and a responsibility of dentists, were lacking. Half of the dentists expressed that after informing them about 
the antibiotics, they checked whether patients understood the information provided. This proportions was 
similar to the findings of a RUM survey conducted in public hospitals.16 Such a result manifests the 
magnitude of the problem that until 2050, 10 million people and 100 trillion USD per year will be at risk 
unless proactive solutions are found against the development of antimicrobial resistance (AMR), since 700 
thousand people die from resistant infections every year. 18 
However, in another study in which patients’ ability to repeat the given information about the prescribed 
antibiotics was queried, 36.1% of the dentists declared that they did not ask their patients to do so due to 
time constraints.15 This study also revealed a presumption that the pharmacist would provide information on 
prescribed antibiotics at the time of purchase. Follow-up and treatment, as well as reporting of adverse 
reactions associated with the medicine are essential for RUM, and are as important criteria as informing 
patients and checking whether they understand the given information. The proportion of dentists that 
reported adverse reactions considered to be associated with antibiotics was found to be 26.9%. This low 
figure is an indication of shortcomings in terms of rational use of medicines and antibiotics in Turkey. 
A survey conducted on doctors from internal and surgical branches of medicine found that 32.7% of doctors 
prescribed antibiotics often, while 63.9% did so occasionally. In surgical branches, prescription frequency 
rose as high as 55.3%.15 Furthermore, when patients demanded antibiotics, 83.7% of the dentists refused to 
prescribe antibiotics without examination. Various studies have shown that this percentage is lower for 
general practitioners and specialists working at tertiary hospitals, and that altercations arise if the antibiotic 
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in question is not prescribed.15,16,19 Patients should also be informed about RUM and consequences of 
antibiotics use. 
Dentists usually prescribe antibiotics to bring dental infections under control and treat them. Exact 
indications for antibiotics use are definite and specific. Irrational use of antibiotics leads to development and 
spread of antimicrobial resistance, and renders antibiotics ineffective against infections.20 In this study, 
26.8% of the dentists expressed that they always kept resistance development in mind while prescribing 
antibiotics, while 26.4% often did so (Figure 1). It is an indication of IUA that approximately half of the 
dentists reportedly paid attention to resistance development; yet development of antimicrobial resistance is 
major threat to the effectiveness of health systems globally.3 
A retrospective study on the use of systemic antibiotics for dental problems examined dental healthcare data 
from January 2013- August 2015 gathered from the national Prescribing Information System. Said study 
found that 96.6% of antibiotics were prescribed irrationally or for ambiguous indications, and that 
“amoxicillin + enzyme inhibitor” constituted most (58.6%) of these prescriptions. The study in question 
showed that dentists in Turkey prescribe antibiotics irrationally and that prescribing habits of dentists need 
to be improved urgently.21 There are various other studies indicating that dentists should be better informed 
about IUA.9, 10, 22 
The oral cavity, which is the space of intervention for dentists, is a complex biological ecosystem containing 
numerous microorganisms. A transition from a healthy to diseased state is associated with changes in the 
balance of this ecosystem. Management of odontogenic infections consists of three stages, which are 
diagnosis, infection control and rehabilitation/restoration. Antibiotics have a role in the stage of infection 
control, while use of antibiotic / antiseptic agents together with surgical techniques are utilized to eliminate 
infection foci.20 It has been reported that systemic antibiotics alone cannot be used for treatment of 
periodontal diseases and that they may only be used occasionally in addition to mechanical treatment.23,24 
Recent research shows that most endodontic infections could be managed with only local interventions to 
eliminate or relieve the source of infection, such as incision and drainage, root canal treatment, and tooth 
extractions, without the need for antibiotic therapy.9,25 When antibiotics treatment and dental treatment were 
compared in terms of odontogenic infections in this study, only 66.4% of the dentists stated that antibiotics 
could not be alternative to dental treatment in the pretest, though this proportion rose statistically 
significantly in the posttest (Table 1). Dentists have to make a complete assessment of the benefits of these 
medicines and when they should be prescribed. Antibiotics treatment should not be substituted for invasive 
procedures such as abscess drainage or removal of the infection source. Indications need to be established 
for the use of these medicines as prophylactic measures.8 Regarding prophylactic use of antibiotics for 
patients in risk of infective endocarditis in particular, 94.6% of the dentists declared that they would 
prescribe antibiotics in such cases; and the related guide suggests prophylactic antibiotic treatment for this 
patient group.26 Interestingly, in both pretest and posttest, study dentists showed a low propensity to use 
prophylactic antibiotics on patients with joint prosthesis and hemophilia. We speculate that this is because 
dentists opt to avoid potential risks and consult corresponding specialists before starting the required 
procedure. 
The mean score of the 15-question pretest designed to evaluate knowledge levels of the dentists was 67.3 ± 
15.7 (n: 223). Pretest scores were found to decrease as years in practice increased. Pretest scores of dentists 
with 0- 4 years of experience were significantly higher than those of dentists practicing for more than 25 
years (Table 2). Following the RUA training program, the dentists achieved a mean score of 78.1 ± 15.4 (n: 
210) in the posttest containing the same 15 questions. These results indicate that the RUA training program 
was successful and that the dentists involved improved their knowledge levels on antibiotics use. One study 
showed that post-graduation RUM training sessions towards doctors in the scope of the Medicine Training 
Project was successful.27 However, no other study could be found investigating the effectiveness of RUM 
training programs in Turkey. Regarding antibiotics use in Turkey, certain progress has been made, 
implemented measures have produced significant results and reduction in the proportion of prescriptions 
with antibiotics has been observed on the Prescribing Information System, albeit to an insufficient degree.7 
A study that assessed RUA awareness of dentists with a pretest/posttest setup suggested that dentists require 
regular and continual information on the subject of RUM.28 The importance of national training programs in 
order to raise awareness of RUM was underlined in a report by the World Health Organization.29 Some other 
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studies have also reported that providing sustainable education programs for physicians on rational antibiotic 
use after graduation may contribute positively to reducing antimicrobial resistance rates, increasing 
awareness, and the RUA.30 In this study, 83% of the dentists expressed interest in attending training on 
antibiotics use, while almost all the dentists stated that they will implement gained information during future 
treatment. 
In Conclusion; Half of the dentists were found to disregard development of antibiotic resistance. Moreover, 
half of the dentists expressed that the cost of treatment was not a concern while choosing antibiotics. While 
follow-up and treatment, as well as reporting of adverse reactions due to medicines are critical with respect 
to antibiotics use. This study showed that attitude of dentists regarding antibiotics use is cause of IUA. In 
this study, the RUA training program was shown to be successful. This study established that dentists are in 
need of continual and periodic training programs on RUA, and that such training activities are successful. 
Moreover, we suggest that the Ministry of Health should prepare diagnosis and treatment guides towards 
dentists for attaining RUA. 
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ABSTRACT 
In 2017, the American Psychiatric Association (APA) decided that our rational fear of climate change and a 
rapidly deteriorating planet should be defined as a mental disorder: an eco-anxiety disorder. The APA 
characterizes eco-anxiety as a chronic fear of an environmental apocalypse. Eco-anxiety occurs for two 
identified reasons: people have to leave their place of origin due to the climate crisis or natural disasters, or a 
person has a sufficiently developed environmental awareness that leads to psychological discomfort. Eco-
anxiety; often thinking about any situation that disrupts the ecological balance, because of this thinking in 
their daily work in the evening, ecological issues, research, ecological sensitivity and higher negative 
emotional responses than is appropriate against the persons making the situation cannot ecological issues in 
the news on Don't cry on the person himself cannot control format-startle-to give your emotional responses 
in the form of an angry outburst, or all these ecological issues related to read-a state of avoidance to talk, 
after a certain time, intense feelings of helplessness, frustration and despair as a show of can be defined. 
October 1-30, 2021, the surveys related to Climate Change, Eco-Decency and its public health dimension 
are the surveys that can be accessed in the surveys. The research was conducted from Wiley-Blackwell, Web 
of Science, Scopus, Pubmed, Medline, Cinahl Plus with full text databases using 360 search via Selcuk 
University Library scanning engine. In addition, scans dec also performed on the Google search engine. As 
keywords, the words; Climate Change, Eco-Politics, Public Health were used. 
According to researches, eco-anxiety, which has become a worldwide public problem, begins to decrease 
when actions are taken to eliminate the causes of the problem. According to the report of the United Nations 
(UN), the change in global temperatures from 1850 to the present (post-industrialization) is 1.2°C. The UN 
calls this change a red alert and says that all efforts should be made to keep this change under 2°C in this 
century. According to scientists, it is possible to reduce global warming by reducing carbon emissions, and 
to stop it by reducing it to zero. It is a fact that the world system in which we live has been damaged. But we 
have strong scientific evidence to be optimistic, and if we start “doing something” as soon as possible, there 
will be an opportunity for us to reverse the bad course in the same way that scientists use. 
Keywords: Climate Change, Eco-Anxiety, Public Health 
 
ÖZET 
2017’de Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), iklim değişikliği ve hızla bozulan bir gezegen konularında 
yaşadığımız rasyonel korkumuzun mental bir bozukluk olarak tanımlanması gerektiğine karar vermiştir: 
Eko-kaygı bozukluğu. APA, eko-kaygıyı kronik bir çevresel kıyamet korkusu olarak nitelendirmektedir. 
Eko-anksiyete tespit edilen iki nedenden dolayı gerçekleşiyor: İnsanların iklim krizinin yol açtığı veya doğal 
oluşan afetler sebebiyle kökeninin olduğu yeri bırakmak zorunda kalması ya da kişinin psikolojik 
rahatsızlığa yol açacak kadar gelişmiş bir çevre bilincine sahip olması. Eko-anksiyete; ekolojik dengeyi 
bozan her türlü durumla ilgili sık sık düşünme, bu düşünme yüzünden uykusuz kalma, günlük işlerinde 
aksama, ekolojik konuları araştırma, ekolojik duyarlılığı olamayan durum ve kişilere karşı uygun olandan 
yüksek olumsuz duygusal tepkiler verme, ekolojik konularla ilgili haberlere kişinin kendini denetleyemediği 
biçimde ağlama-irkilme-öfke patlaması şeklinde duygusal tepkiler verme ya da tüm bu ekolojik konularla 
ilgili okumak-konuşmaktan kaçınma hali, belli bir zaman sonra ise yoğun çaresizlik duygusu, bıkkınlık ve 
umutsuzluk göstermek olarak tanımlanabilir. 
Sistematik inceleme tipindeki araştırmanın evrenini tarama motorlarından yapılan taramalarla ulaşılan 
araştırmalar; örneklemini ise, 1-30 Ekim 2021 tarihleri arasındaki taramalarda ulaşılabilen İklim Değişikliği, 
Eko-Ansiyete ve bunun halk sağlığı boyutu ile ilgili araştırmalar oluşturmaktadır. Araştırma Selçuk 
Üniversitesi Kütüphanesi tarama motoru üzerinden 360 search kullanılarak Wiley-Blackwell, Web of 
Science, Scopus, Pubmed, Medline, Cinahl Plus with full text veri tabanlarından yapılmıştır. Ayrıca Google 
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arama motorunda da taramalar yapılmıştır. Anahtar kelimeler olarak İklim Değişikliği, Eko-Ansiyete, Halk 
Sağlığı kelimeleri kullanılmıştır. 
Araştırmalara göre dünya çapında bir halk sorunu olmaya başlayan eko-anksiyete, sorunun sebeplerini 
ortadan kaldırmak için eyleme geçildiğinde azalmaya başlamaktadır. Birleşmiş Milletler’in (BM) raporuna 
göre, 1850’den bugüne (sanayileşme sonrası) küresel sıcaklıklardaki değişim 1,2°C. Bu değişimi BM, 
kırmızı alarm olarak nitelendiriyor ve bütün çabanın bu yüzyılda, bu değişimin 2°C altında tutulması için 
gösterilmesi gerektiğini söylemektedir. Bilim insanlarına göre karbon salınımını azaltarak küresel ısınmayı 
azaltmak, sıfıra indirerek ise durdurmak mümkündür. İçinde yaşadığımız dünya sisteminin zarar gördüğü bir 
gerçektir. Ancak iyimser olmak için güçlü bilimsel kanıtlarımız var ve bir an önce “bir şeyler yapmaya” 
başlarsak, kötü gidişi bilim insanlarının kullandığı ifadeyle tersine çevirmemiz imkânı olacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Eko-Ansiyete, Halk Sağlığı 
 
INTRODUCTION 
Many studies have been conducted on the environment and human health. The Nonhuman Environment, 
written by psychoanalyst Harold F. Searles in 1960, is considered to be the first book to emphasize the work 
created by the ecological crisis in a modern sense. This work also influenced the book Nature and Anxiety 
written by Paul Shepard in 1982, which examines the psychic states created by environmental problems in 
human life. A more recent study is the book Environmental Melancholia: Psychoanalytic Dimensions of 
Engagement written in 2015 by Renee Lertzman, who conceptualizes the link between climate change and 
psychology with the term eco-melancholia. 
The ever-expanding research literature on climate change and mental health reveals that changing climate 
conditions increase post-traumatic stress disorder (PTSD), major depressive disorders (MDD), anxiety, 
depression, complex grief, guilt, conscientious trauma, devastating healing process, substance use, and 
suicidal ideation. has been revealed. 
In 2017, the American Psychiatric Association (APA) decided that our rational fear of climate change and a 
rapidly deteriorating planet should be defined as a mental disorder (1): Eco-anxiety disorder. The APA 
characterizes eco-anxiety as a chronic fear of environmental doom. Eco-anxiety occurs for two reasons: 
People have to leave their place of origin due to the climate crisis or natural disasters, or the person has an 
environmental awareness that is developed enough to cause psychological discomfort. eco-anxiety; Frequent 
thinking about all kinds of situations that disrupt the ecological balance, sleep deprivation because of this 
thinking, disruption in daily work, researching ecological issues, giving negative emotional reactions to 
situations and people who are not ecologically sensitive, crying in a way that one cannot control oneself 
about the news about ecological issues. It can be defined as giving emotional reactions in the form of startle-
angle outbursts or avoiding reading and talking about all these ecological issues, and after a certain period of 
time, intense feelings of helplessness, boredom and hopelessness can be defined (1). 
In this study, the effect of global warming on psychological disorders will be investigated. The aim of this 
study is to determine whether climate change causes psychological effects. 
 
METHOD 
October 1-30, 2021, the surveys related to Climate Change, Eco-Decency and its public health dimension 
are the surveys that can be accessed in the surveys. The research was conducted from Wiley-Blackwell, Web 
of Science, Scopus, Pubmed, Medline, Cinahl Plus with full text databases using 360 search via Selcuk 
University Library scanning engine. In addition, scans dec also performed on the Google search engine. As 
keywords, the words; Climate Change, Eco-Politics, Public Health were used. 
 
RESULTS 
Although the psychological effects of climate change are not clearly seen, they can lead to disorders such as 
depression, antisocial behavior and suicide, and therefore it should be considered that climate change has 
effects such as illness, hunger and other physical health consequences (1). In addition to these, many indirect 
effects of climate change can add stress to people's lives in varying degrees. Changes in climate, whether 
experienced indirectly or directly, translate into mental health problems that can result in stress, depression 
and anxiety. Even uncertainty can be a source of stress and a risk factor for psychological stress. While 
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climate-related disasters can be a source of stress that threatens physical health and psychological health, 
mental health problems can also threaten physical health, for example by changing sleep, eating or exercise 
habits, and reducing immune system function (2). Acute effects result from natural disasters or extreme 
weather events, while chronic effects result from longer-term changes in climate (2). 
Acute Effects: 
1 - Trauma and Shock: Disasters due to climate change create conditions suitable for immediate and severe 
psychological trauma such as personal injury, injury or death of a loved one or pet, damage to personal 
property or loss of occupation. In 36 basic studies on the relationship between climate change-induced 
disaster and psychology, it was revealed that 7% to 40% of all subjects experience various psychological 
problems (3). 
2 - PTSD: It has been emphasized that depression, general anxiety, and suicidality all tend to increase after a 
disaster. PTSD is also linked to many other psychological problems, including substance use, depression, 
anxiety, violence, aggression, interpersonal difficulties, and work-related difficulties. 
3 - Suppressed Stress: Stress emerges as a physiological response that occurs when a person feels that he or 
she does not have the capacity to respond and adapt to a particular situation. Therefore, climate-related stress 
is likely to lead to an increase in stress-related problems such as substance abuse, anxiety disorders, and 
depression. Anxieties such as vulnerability, helplessness, grief, grief and hopelessness can accompany 
stress. 
4 - Effects of Stress on Physical Health: It has been observed that high levels of stress and anxiety have 
negative effects on physical health. 
5 - Loss of Personally Significant Places: Perhaps one of the best ways to characterize the effects of climate 
change on perceptions is the sense of "lost". The sense of belonging to a place is an important factor in this 
situation. As a result of the climate changes irreversibly changing the places where people live, many people 
feel that they have lost a place that is important to them. This psychological phenomenon parallels a sense of 
desolation and loss similar to those experienced by people who had to migrate from their home environment. 
6 - Loss of Personal and Professional Identity: Another fundamental loss is the loss of personal identity 
related to ordinary aspects of daily life. When a house is damaged or destroyed as a result of climate change, 
losing valuables can create an environment in which an individual can significantly deteriorate his or her self 
and identity. 
 7 - Despair, Depression, Fear, Fatalism, Denial, Quitting and Eco - Anxiety: Gradual and long-term changes 
in climate can bring along a range of different emotions such as fear, anger, feelings of powerlessness or 
exhaustion (4). 
Chronic Effects 
1- Aggression and Violence: Laboratory-based experiments and field-based studies have shown a causal 
relationship between warmth and aggression. In other words, the higher the temperature, the higher the 
aggression. In addition, heat has a negative effect on cognitive function, which may reduce the ability to 
resolve a nonviolent conflict and push a person towards violence (5). 
2- Social Life and Continuity of Society: Stress caused by climate change is observed among various 
communities. 
3- Interpersonal Violence: High temperatures increase people's aggressive tendencies. Aggression is 
increasing exponentially with reduced access to public green spaces and supportive social networks. 
Increasing frustrations in society lead to interpersonal aggression (such as domestic violence, assault and 
rape). 
Generally, people with disabilities have less chance of accessing assistance during and after climate-related 
disasters. Those with mental health disorders may also experience various symptoms due to natural 
disasters. Even the thought of deteriorated infrastructure can even lead to additional negative mental and 
physical health consequences by preventing people with mental illness from receiving appropriate medical 
attention. Due to increased health and mobility challenges, the elderly are very susceptible to the risks of 
climate impacts. Studies show that older people experience reduced cognitive abilities, especially when 
exposed to air pollution over the long term (6). Heat can have a particularly severe effect on the elderly and 
people with pre-existing mental health conditions. 
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Another concern is that the effects of climate change may be stronger for the socioeconomically 
disadvantaged population, particularly among those who are socioeconomically disadvantaged, particularly 
those whose healthcare systems are unjust. Mental health can be defined simply as a person's ability to think, 
learn, and live with their own emotions and the reactions of others. There is an emphasis in the definition 
that psychology expresses a dynamic continuum. Mental health problems are part of this continuum of 
mental health. Causes, symptoms, effects, and treatments are different, but all are characterized by changes 
in thought, mood, or behavior and associated distress or dysfunction (7). 
Mental health problems and stress-related disorders due to climate change occur during geographic 
relocation, damage or loss of property, death or injury of loved ones, and recovery efforts. Psychological 
disorders associated with climate change include stress disorder, complex grief, depression, anxiety 
disorders, somatic complaints, poor concentration, sleep difficulties, sexual dysfunction, social avoidance, 
irritability, and drug or alcohol addiction, which can vary depending on the mood of the person (8). Climate 
change affects the social, economic and environmental determinants of mental health, and the most serious 
consequences are felt by disadvantaged communities. 
The groups most affected by the mental and physical health impacts of climate change are: emergency 
workers, rural people, children, the elderly, women, people of low socioeconomic status, the homeless, 
outdoor workers, people exposed to racism, immigrants and people with pre-existing health conditions. 
Heatwaves are exacerbating various mental disorders that particularly affect people in low-income and 
middle-income countries. Evidence has begun to emerge that drought and heat waves lead to high rates of 
self-harm and suicide (9). The prevalence of mental health problems globally is extremely high, even 
without considering the mental consequences from climate change. In the literature, the relationships 
between disaster and psychological health have been intensely emphasized. However, many of these studies 
do not tend to link psychological health to changing climatic conditions. They attribute psychological 
disorders to natural disasters rather than climate change-related events. Although studies have focused on 
the psychological effects of specific hazard events, they have treated each disaster as a separate event, not 
fundamentally caused by climate change. Psychological anxiety may not only be caused by disasters caused 
by climate change, these situations can also be caused by drastic changes in weather events. Another 
important thing to consider is that pre-existing psychological health conditions or problems may be 
exacerbated or triggered by climate change. 
Direct Psychological Consequences of Climate Change:  
Extreme heat events and humidity have been shown to increase hospital admissions for mood and behavioral 
disorders, including schizophrenia, mania, and neurotic disorders. Researchers in the field have found that 
heat-related psychological health problems are more common in people with thermoregulation, that is, 
people with pre-existing mental health conditions and problems, people taking prescription drugs, and 
people with substance use (alcohol and drug) problems. While PTSD is often reported as one of the most 
serious mental health effects associated with acute climate change-related disasters, there has been an 
increase in reports of suicide attempts and suicidal ideation following extreme climatic events. 
Indirect Psychological Consequences of Climate Change:  
Indirect psychological consequences of climate change, on the other hand, may occur as a result of being 
removed from the living space due to damage to physical and social infrastructure, physical health effects, 
food and water scarcity, conflict and acute, subacute and chronic climatic changes. Individuals may also be 
indirectly affected by the effects of other climate change, such as mental health, food shortages or food 
quality problems, insect-borne diseases (such as Lyme disease and malaria), and air pollution. One of the 
best-documented climate hazards indirectly affecting mental health is drought. Prolonged droughts can 
affect food and water supplies, rural communities and land workers in terms of economic and mental well-
being. In a 7-year quantitative analysis of drought and distress in Australia, researchers found that rural 
residents suffered more from drought than their urban counterparts (10). Common health effects of stress 
include conditions such as high blood pressure, heart disease, obesity, and diabetes. However, a study by the 
Union of Concern Scientists stated that the physical harm from climate change is often much lower than the 
psychological harm. According to the research, even if people can cope with climatic disasters, they may 
experience serious mental health symptoms such as climate-related post-traumatic stress, depression and 
anxiety from time to time. The reason for this is the possibility that people may lose their homes, businesses 
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and properties or witness deaths as a result of climate change, which may have a traumatic effect on human 
psychology. 
Although eco-anxiety is not considered a medical condition, the APA (American Psychological Association) 
has defined it as "a chronic fear of environmental apocalypse." Because of eco-anxiety/eco-anxiety is a kind 
of belief in the poor quality of life in the future, some people experience daily periods of grief and despair or 
exhibit sudden panic attacks. Some people even make decisions about not having children (11). The concept 
of eco-anxiety has taken its place in the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in 2018, as the 
effects of climate change on welfare have become more understood with the increase of such studies (12). 
Climate change can also indirectly affect mental health by exposing people to psychological trauma, 
including exposure to extreme heat, and also by eroding the sense of belonging and community that stems 
from their attachment to the land. In addition, climate change can affect community well-being by damaging 
the economic fabric of communities, resulting in heat stress, violence, disease and disruption to food 
security. Increased temperatures (especially prolonged hot weather) have been associated with higher rates 
of crime and aggressive behavior, and higher rates of suicide. Extreme temperatures may also be associated 
with other hospital admissions, especially suicide and psychiatric disorders. According to a study conducted 
on this subject, it was concluded that existing mental health problems in people triple the risk of death from 
any cause during a heat wave (13). 
Physical health problems are reciprocally associated with the development of mental health problems, 
especially for vulnerable groups such as older people and those living in rural areas. In communities that 
depend on agricultural production, climate change can reduce agricultural productivity and the viability of 
agriculture. The deterioration in economic conditions over time in prolonged drought causes depression and 
demoralization among parents and their children. 
The extremes of climate change cause the biological clock of humans to be affected. As a result, physical 
conditions and psychological expectations also change frequently, and the human body adjusts its biological 
clock according to these frequently changing situations. Frequent and sudden occurrence of this situation 
can lead to some malfunctions in the body system. For example, people are much more ill during periods 
when weather changes are very frequent or severe. Here, very common ailments such as influenza and 
infection may indirectly pave the way for psychological disorders in individuals (14). 
 
CONCLUSION 
As a result, the effects of climate change on human health can be examined under two headings, physically 
and mentally. As a result of the situations created by climate change, situations such as leaving home, loss of 
family members, being unemployed, fear of not being able to reach basic nutrients and increasing the 
severity of chronic diseases cause individuals to be negatively affected both mentally and cause anxiety, 
stress, depression, uncontrollable anger and violence. can cause various health problems. As these problems 
become widespread, public health and public safety will be adversely affected, resulting in wide-ranging 
national and international security problems. Concrete and urgent steps should be taken internationally to 
reduce the health and security gap that may arise as a result of climate change. Nation states should 
participate in the solution of problems with a participatory structure in cooperation with international 
organizations and increase their investments in health infrastructure. Unless efforts to eliminate mental 
health problems are integrated into national and international strategies prepared for sustainable 
development, it does not seem possible to achieve full success. 
Mental health, like physical health, is shaped by social and ecological factors that can be affected by 
changing climate and other health determinants and often growing. Although it is not the main subject of the 
research, the problem of access to reliable and natural food, which will be created by climate change, in 
terms of guiding new articles and thesis studies, may cause cognitive development problems in infants and 
children who will need the necessary nutrients for mental development in their developmental ages. An 
indirect effect of this situation can be seen on the parents. Likewise, it should always be taken into account 
that parents who cannot obtain the necessary nutrients for their children may engage in various activities, 
including criminal and violent acts, in order to meet these and similar needs and to have access to food, if 
they cannot find a solution. In other words, climate change is not only a subject related to psychological or 
physical health, but may also indirectly cause other problems in the background. In other words, an increase 
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in child poverty as a result of this cognitive development restriction, and anxiety and stress disorders that 
may occur in parents or other members of the society may cause increases in urban crimes in the medium 
and long term. Therefore, this relationship should be examined separately by both administrations and 
scientists. In this context, there is a need for many studies related to climate change and mental health. 
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ABSTRACT 
Dental pulp stem cells (DPSCs) are increasingly used in regenerative medicine. In addition, the 
genotypic/phenotypic characteristics of DPSC subpopulations have been found to have significant 
therapeutic potential. These results are based on DPSCs of mesenchymal origin, which are accessible from 
the permanent tooth structure in addition to their self-renewing, clonogenic and multi-lineage differentiation 
abilities comparable to those established for bone marrow. In this review, the current literature and their 
place in the treatment of stem cells, which are important for the repair of both bone and tooth tissue in 
permanent tooth loss due to inflammation in dental treatments, were investigated. It is expected that the 
results obtained will contribute to the development of regenerative medicine-based therapies by shedding 
light on new studies. 
Keywords: Mesenchymal stem cell, dental pulp stem cell, regenerative medicine  
 
INTRODUCTION 
Regenerative medicine, which aims to fulfill and treat biological functions with the use of cell combinations, 
engineering materials and appropriate biochemical factors that support medical treatments; It has an 
important place in repairing and improving the functionality of tissues and organs damaged as a result of 
various diseases, cancer and congenital disorder [1]. There is no better option to restore the functions of a 
damaged organ than to replace it with a new one. From this point of view, stem cells, which can be obtained 
from many sources, can transform into various tissue and cell types of the body, and can shed light on the 
treatment of many health problems by repairing damaged areas, form the basis of regenerative medicine 
applications. The basis of stem cell therapy; It is based on injecting stem cells into areas where one's own 
cells have lost their usual functions. Stem cells are non-specialized cells that have the ability to divide over 
long periods of time, renew themselves and give rise to specialized cells (plasticity-differentiation) [2].  
Stem cells are classified as 'totipotent', 'pluripotent' and 'multipotent' in terms of their differentiation ability 
towards the three somatic germ sheets. Totipotent cells are cells with unlimited differentiation potential in 
the eight-cell blastomere at the zygote stage. The only stem cell type whose totipotent property is known is 
the fertilized egg cell, which has capacity to differentiate all types of tissues that make up the organism 
during the development process of the embryo [3]. Pluripotent stem cells are all differentiated cells in the 
body, including mesodermal (bone, muscle, cartilage, blood, etc.), ectodermal (neurons, skin, hair, etc.) and 
endodermal (hepatocytes, pancreatic beta cells, digestive system cells, etc.) origin. are embryonic germ cells 
that have the potential to form different types. Multipotent stem cells are cells that exist in the tissues of 
adult individuals and can differentiate into cells belonging to a single germ leaf. The fact that the 
differentiation ability (plasticity) of embryonic stem cells is higher than that of adult stem cells makes these 
cells more valuable. However, due to the ongoing ethical and legal debates and the risk of teratoma 
formation in obtaining embryonic stem cells, researchers have focused on adult stem cells [4].  
 
DEVELOPMENT 
Dental epithelial stem cells (DPSCs) are undifferentiated cells found in dental epithelial tissues, which 
provide continuous regeneration (elongation) in incisors of rodents, and disappear in the post-emergence 
period in human teeth [5]. DPSCs are multipotent MSCs that can show high proliferation, can be cloned, 
have high plasticity ability, and do not disappear in the post-exposure period. Major sources of pulp stem 
cells include extracted wisdom teeth, extracted/erupted primary teeth, and teeth extracted due to orthodontic 
treatment or trauma, periodontal disease. In dental pulp stem cell studies, wisdom teeth are often used 
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because there is an indication for extraction and it can be easily obtained. It is also reported that these teeth 
are rich in pulp tissue when caught early in development, since these teeth are the last to develop [6]. The 
cells obtained from the apical papilla are obtained and impacted teeth or incisors of tooth development. 
Dental pulp has a greater capacity to form (regenerate) dentin than stem cells, but its acquisition is often 
difficult due to the lack of extraction indications in impacted teeth in the early stage of development. It have 
been reported that they contain more stem cells than mature pulp and when used together with periodontal 
ligament stem cells, they provide connective tissue formation [7]. Periodontal ligament stem cells are 
derived from the teeth surfaces and can differentiate into periodontium-like tissues and cells. But have low 
in vitro osteogenic differentiation potential, whereas they provide tissue regeneration and periodontal repair 
when transplanted into mice [8]. Dental follicle progenitor cells are located in the dental follicle epithelial 
cell layer, which is separated from dentin by the Hertwig epithelial sheath in the early stages of periodontal 
development. Dental follicle, which can be easily obtained after 20 years old tooth extraction; It has 
progenitor cells that will form osteoblasts, alveolar bone, periodontal ligament-fibroblast or cementoblast. 
While stem cells form differentiated cells; It is known that there is a unidirectional transition from stem cells 
to 'progenitor' cells and finally to 'precursor' cells [9]. When stem cells receive the first stimulus for 
proliferation, they can progress to the progenitor and precursor transition stage and return to their quiescent 
positions until they receive new stimuli. Dental pulp is an important source of stem cells, which has recently 
been emphasized and used in various stem cell research. It is very easy to obtain dental pulp stem cells and 
does not have any ethical problems, the obtained stem cell extraction has high efficiency, has a high 
differentiation potential, and is effectively used for tissue restructuring in applications performed with 
biomaterials. The features such as the possibility of their use, their long life span and their ability to be 
stored by freezing (cryopreservation) have enabled these cells to have all the necessary qualities in terms of 
therapeutic applications [10]. Due to their unique regenerative abilities, stem cells have potential in the 
treatment of various diseases such as diabetes, heart diseases, neurodegenerative diseases [11]. 28-30 On the 
other hand, it gains importance in terms of elucidating the developmental process from a single cell to an 
organism, determining the role of stem cells in the normal development process, and revealing the causes of 
congenital defects. The potential application areas of stem cells can be listed as follows: testing new 
drugs/toxicity, cellular therapy and studying human development. The tissues that can be used for cellular 
therapy or regenerative therapy. Cellular or regenerative therapy is a form of treatment that aims to restore 
damaged organs and tissues using healthy cells and restore their function [12]. Today, organ transplantation 
is generally performed for this purpose. However, there are some disadvantages such as limited number of 
donated organs, waiting period and complications related to transplantation. Stem cells, which can 
differentiate into specific cells, are a continuous tool that can replace the cells and tissues required for the 
regenerative treatment of tissues lost after tumor resection, especially in the oral region, as well as many 
diseases can provide resources. For example, it may be possible to transplant healthy heart muscle cells into 
patients with chronic heart disease. Successful transplantation of autogenous myofibroblast cells to the 
patient for the first time in 2001 after myocardial infarction; successful transplantation of stem cells into the 
patient; suggested that stem cells may be a treatment option in ischemic heart diseases. Animal studies have 
shown that bone marrow stromal cells show positive effects when transplanted into injured heart tissues 
[13]. Embryonic stem cells, bone marrow stem cells, cardiac stem cells and muscle stem cells were used in 
cardiac regeneration. Although most studies have been conducted in animal models, a limited number of 
studies have shown that cell injected injured heart improve cardiac function and trigger new capillary, 
usually in patients undergoing open heart surgery. Neurodegenerative disorders can be caused by injuries as 
well as genetic diseases or age-related degenerative diseases. Today, studies on the creation of functional 
neurons continue, especially in Alzheimer's, ALS, Parkinson's, spinal cord injuries. It has been shown that 
embryonic stem cells can differentiate into neuroectodermal progenitors [14]. While it has been observed 
that these cells differentiate into oligodendrocytes that produce myelin sheaths in vivo in spinal cord 
injuries, it has been reported that embryonic stem cells that differentiate into dopamine-producing cells in 
Parkinson's disease show positive therapeutic effects in animal models. In Alzheimer's disease, since spinal 
cord motor neurons and basal forebrain cholinergic neurons are defective, although ex vivo studies on the 
differentiation of these cells are successful, as in many neurodegenerative diseases, there are points in the 
pathological mechanism that are not fully elucidated. Currently, cellular therapy approved by the FDA for 
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the clinical treatment of neurodegenerative diseases is performed in patients with spinal cord injury. Studies 
are ongoing for the replacement of damaged or impaired beta cells in the treatment of type I and II diabetes. 
However, differentiation of beta cells from stem cells is a difficult and doubtful process, as in all 
endodermal cell types. It is known that embryonic stem cells can differentiate into insulin-producing cells 
with a differentiation protocol in several steps [15]. There is no study yet that can directly differentiate beta 
cells by inducing stem cells. 
 
CONCLUSION 
In addition to the advantages of being easily obtained, dental pulp stem cells have the potential to easily 
reach the sufficient number of cells for cellular therapy by showing a very high population increase, and 
thus, they are an important stem cell source for autologous stem cell transplantation. Although the 
regeneration capacity of dental pulp stem cells in dentin/pulp and bone tissue has been demonstrated in vivo, 
it is clear that comprehensive studies are required to examine the continuity of stem cell characteristics in 
vitro and optimal tissue regeneration in vivo. Thus, stem cells obtained from dental pulp are used as an 
alternative medicine in various units as a treatment and good healing results are obtained. 
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ABSTRACT 
It is difficult to determine the global prevalence of infertility, but it is evident that it is increasing day by day. 
Therefore, there are growing concerns about how infertility-causing factors contribute to this episode. In 
particular, male athletes often suffer induce of infertility as the general population, but an additional factor 
of infertility may occur due to their sport, or at least may be a factor that adversely affects pre-existing 
fertility. However, sometimes this situation can be reversed. It is supported by many studies that physical 
activity supports hormonal and can be beneficial for fertility. In this different structural parameters of 
exercise are of great importance. Therefore, in this review, we decided to discuss the positive and negative 
aspects of physical exercise on the male reproductive system. The lack of a specific standard in the research 
protocols of the studies suggests that more studies should be done in this direction. We think that future 
studies will contribute to the development of a certain standard so that more information about the effect of 
exercise on male fertility can be revealed. 
Keywords: Infertility, spermatogenesis, exercise, physical activity 
 
INTRODUCTION 
Infertility worldwide, in developing countries Although it is more common, it affects 30% of couples [1]. 
Infertility is known as the inability to conceive despite regular sexual intercourse throughout the year. About 
3/4 of couples get pregnant, while the rest do not. In this case, it is necessary to diagnose infertility and 
overcome this process with treatment. If patients are over 40 years old and have a history of significant 
disease for infertility, treatment is started immediately without waiting for 6 months [2]. Compared to 
diseases such as infertility and cancer, it is stated that it negatively affects the lives of individuals at the same 
level [3]. The male factor in the inability to have children is also commonly encountered. It has been 
reported that acupuncture is effective in the treatment of male sexual dysfunctions (impotence, erectile 
disorders, ejaculation disorders), abnormal semen parameters, immunological infertility, genital infections 
(chronic prostatitis, testicular inflammation) and varicocele problems. Its clinical effect is that it activates the 
somatic afferent nerves, It has been stated that it occurs with the activation of the skin. It has been observed 
that Chinese herbs are effective in abnormal semen parameters, immunological infertility and chronic genital 
infections. Massage has been found to have a positive effect on ejaculation disorders caused by spinal cord 
injury, psychogenic anejaculation problems, chronic prostatitis and immunological infertility. It has been 
stated that studies on the effect of yoga in the treatment of male infertility are insufficient [4,5]. 
Complementary and alternative medicine (CAM) applications have been used by both infertility patients and 
physicians in recent years. As a result of evidence-based studies, biomedical treatment and CAM have been 
applied together in the treatment of infertility. CAM varies as measurable and non-measurable values 
according to the cultural, political and health systems of societies. 
Today, one out of every 6-7 married couples does not have a child and has to seek medical help. Among the 
causes of infertility, there may be female and male causes, but sometimes pregnancy cannot be achieved 
even if there is no significant problem in both [6]. Infertility problem affects men and women equally. 
Infertility in couples occurs due to 40% male-related, 40% female-related, 10% male-female-related, 10% 
unknown reasons. Male infertility can be due to many different reasons. Disturbances in spermatogenesis, 
obstruction in the reproductive tracts, presence of antibodies, hormonal disorders, etc. can cause infertility. 
Infertility is not easy to eradicate. Some think he has lost his manhood. To overcome these feelings, it is 
important to communicate. 
 

442



3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
DECEMBER 24-25, 2021 

BINGOL, TURKEY 
 

 
 

DEVELOPMENT 
Exercise 
The combination of a healthy diet and weight loss is essential for women's health. In addition to most 
benefits, evidence-based studies report that the least use of drugs for hormonal parameters will occur with a 
balanced diet. Lifestyle change aimed at weight loss is very important, especially in obese women with 
PCOS. Karimzadeh and Javedani; In his study with 343 PCOS, obese, infertile patients; Clomiphene or 
metformin was given to one of the groups that underwent lifestyle changes (low-calorie diet and exercise) 
for 8 months, while the second group was given clomiphene and metformin. The author found a significant 
difference between menstrual cycle and clinical pregnancy rates. Multiple pregnancy rates in the 
clomiphene-only group detected higher. In the group in which lifestyle was evaluated, a decrease was 
observed in waist circumference, insulin and LDL ratios [7]. Diets have been evaluated to reduce 5-10% of 
body weight in order to increase reproductive functions in obese patients with polycystic ovary syndrome. 
Stamets et al investigated the effects of 2 different low-calorie diets in 26 obese infertile women with PCOS. 
One group was given a diet with a daily calorie intake of 1000 calories, and the second group was given a 
diet low in protein and carbohydrates. There was significant weight loss in both groups, with a significant 
reduction in insulin-glucose ratios, total cholesterol, LDL, leptin, and circulating testosterone levels. No 
significant difference was noted between ovulation, pregnancy and reproductive functions [8]. Being 
overweight; IVF reduces the success rate, increases the likelihood of miscarriage, and poses a risk during 
pregnancy. Nutritional disorders and excessive exercise adversely affect reproduction. It has been reported 
that those with low body mass index are more prone to infertility than those with normal body mass index. 
There is a correlation between weight and fertility [9]. Physical activity is any bodily movement produced 
by skeletal muscles that results in energy expenditure [10, 11]. 
The effect of exercise on the menstrual cycle in female athletes, the effect of physical activity on the male 
reproductive system has been little discussed in the scientific literature. Since excessive exercise is 
associated with a low body index, it affects fertility. In young women, it has been reported to cause 
problems with the menstrual period. But in a study done daily 30 minutes [12]. The testicles specifically 
produce testosterone and androgens. Androgens are also involved in muscle and bone development, the 
emergence of secondary male characteristics, drive and other behavioral aspects. The effects of exercise on 
the reproductive axis, how long the activity should be done, vary according to the physical level and 
nutrition of the individual [13]. Intense exercise often increases testosterone levels. Low testosterone levels 
associated with exercise may rarely result in low libido and low sperm production [14]. It has also been 
reported that when low testosterone is associated with exercise, it will play an important role in reducing 
muscle growth and weakening post-exercise muscle rehabilitation. On the other hand, it is thought that low 
testosterone may have a negative impact on bone density, mood, and behavior. Interestingly, changes in 
testosterone levels and their effects on performance have not been medically supervised or evaluated in rare 
elite athletes [15]. 
Regular physical activity programs not only make individuals physically healthy, but also make them feel 
better mentally. Apart from these, exercise can also increase insulin sensitivity and increase the chance of 
conception [16]. It has been reported that a weekly intense exercise program after programming for body 
mass index can reduce the risk of infertility by 5%. This shows that there is evidence that physical activity 
can protect ovarian functions independent of body mass index. Moderate exercise and a well-adjusted diet 
are thought to increase the pregnancy rate and lead to healthier individuals. 
 
CONCLUSION 
Considering the results of all these studies, it is seen that light exercise, removal of oxidants that occur both 
in the circulation and in the tissues, and activation of antioxidant defense mechanisms are important, and 
exercise is beneficial to achieve this. In this way, oxidative stress factors that will adversely affect the 
reproductive cells in the reproductive system can be eliminated and cellular damage can be prevented. As a 
result, in order to overcome infertility problems, alternative exercises that offer the opportunity to be done 
under all conditions should be a part of our lives. 
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ÖZET 
Giriş: Temporomandibular eklem (TME) disfonksiyonu çiğneme kasları, eklem ve ilişkili yapıların 
etkilendiği patolojileri içerir. TME problemi baş ağrısı, servikal omurga bozuklukları, kulak, baş ve boyun 
bölgesini etkileyen diğer semptomlarla da bağlantılı olabilmektedir. Çalışmamızın amacı TME 
disfonksiyonu olan ve olmayan kişilerde ağız açma, denge, servikal bölge normal eklem hareketi (NEH) ve 
servikal bölge enduransının karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Çalışamamıza Pamukkale Üniversitesi, Diş 
Hekimliği Fakültesine TME disfonksiyonuyla başvuran ve tarafımıza yönlendirilen hastalar ile TME 
disfonksiyonu olmayan çalışmamıza katılmaya gönüllü sağlıklı kişiler dahil edilmiştir.  Katılımcıların 
demografik verileri alındıktan sonra, ağız açma genişlikleri mezura ile, dengeleri Tek Ayak Üstünde Durma 
Testi ile, servikal bölge normal eklem hareketi gonyometre ile, servikal derin fleksör enduransları Servikal 
Derin Fleksör Kas Endurans Testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Analiz sonuçlarımız TME disfonksiyonu 
olan ve olmayan kişilerin ağız açma genişliği, servikal ekstansiyon, servikal sağ ve sol lateral fleksiyon 
hareket açıklığında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir (p<0,001). Ayrıca gruplar arası servikal derin 
fleksör endurans testinde de anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,001). Bunun yanında grupların servikal 
rotasyon hareket açıklığında ve statik dengelerinden anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p>0,05). Sonuç: 
Çalışmamızın sonuçları TME disfonksiyonunun ağız açma genişliğini etkilediği gibi servikal bölge 
hareketlerini, servikal derin fleksör enduransı da olumsuz etkilediğini göstermiştir. TME disfonksiyonu 
bulunan bireyler değerlendirilirken ve tedavisi planlanırken bu parametreleri göz önünde bulundurulmalıdır.  
Anahtar Kelimeler: Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu, Denge, Servikal Eklem Hareketi 
 
ABSTRACT 
Introduction: Temporomandibular joint (TMJ) dysfunction include pathologies in which masticatory 
muscles, joints and related structures are affected. TMJ dysfunction may also be associated with headache, 
cervical spine disorders, and other symptoms affecting the ear, head and neck region. The aim of our study 
is to compare mouth opening, balance, cervical region normal joint motion and cervical region endurance in 
individuals with and without TMJ dysfunction. Method: Patients who applied to Pamukkale University, 
Faculty of Dentistry with TMJ dysfunction and were referred to us, and healthy individuals who did not 
have TMJ dysfunction and volunteered to participate in our study were included in our study. After the 
demographic data of the participants were obtained, mouth opening widths were evaluated with a tape 
measure, their balance was evaluated with the One Foot Standing Test, normal joint movement in the 
cervical region was evaluated with a goniometer, and cervical deep flexor endurance was evaluated with the 
Cervical Deep Flexor Muscle Endurance Test. Results: Our analysis results showed that there were 
significant differences in mouth opening width, cervical extension, cervical right and left lateral flexion 
range of motion in subjects with and without TMED (p<0.001). In addition, a significant difference was 
found between the groups in cervical deep flexor endurance test (p<0.001). In addition, no significant 
difference was found in the cervical rotation range of motion and static balance of the groups (p>0.05). 
Conclusion: The results of our study showed that TMJ dysfunction not only affects mouth opening width, 
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but also negatively affects cervical region movements and cervical deep flexor endurance. These parameters 
should be considered when evaluating individuals with TMJ dysfunction and planning their treatment. 
Keywords: Temporomandibular Joint Dysfunction, Balance, Cervical Joint Movement 
 
GİRİŞ 
Çiğneme kaslarının, temporomandibular eklemin ve çevresindeki kasların etkilenmesiyle karakterize olan 
temporomandibular eklem disfonksiyonu (TMED), çevresinde bulunan kulak, baş, servikal bölge vb. 
bölgeleri de etkileyebilen kompleks bir problemdir (Armijo-Olivo et al., 2010; Karan, 2010). Stres, 
anksiyete, bruksizm, postüral değişiklikler gibi çok farklı sebepler etkileyebilmektedir (Visscher, De Boer, 
Lobbezoo, Habets, & Naeije, 2002). Günümüzde, temporomandibular eklem disfonksiyonundan yakınan 
kişi sayısında önemli bir artış görülmektedir (Resende et al., 2013). Sıklıkla TMED şikayetiyle gelen 
bireylerde temporomandibular eklemde ağrı, servikal kas yorgunluğu, çene eklem açıklığında limitasyon ve 
krepitasyon gibi durumlar gözlenebilmektedir (Karan, 2010). Özellikle, çene semptomları ve servikal 
bölgedeki kas disfonksiyonları arasında ilişki saptayan çalışmalar bulunmaktadır (Fink, Tschernitschek, & 
Stiesch-Scholz, 2002). Bu noktada TMED için servikal bölgedeki enduransın değerlendirilmesi de 
önemlidir. Vücut kinetik zincirde, üst zincirde meydana gelen bir problemi kalan zincirin bütünüyle telafi 
etmeye çalıştığı düşünüldüğünde, güncel yapılan çalışmalarda TMED’nun tüm vücuttaki dengeyle de ilişkili 
olabileceği yönünde teoriler yürütülmektedir (Ries & Bérzin, 2008). Bu çalışmanın amacı da TMED olan 
kişilerde ağız açma mesafesi, servikal bölgede normal eklem hareketleri, servikal bölge enduransı ve 
dengenin etkilenimini incelemektir. 
 
ARAŞTIRMA VE BULGULAR 
YÖNTEM 
Çalışmamıza Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başvuran, TMED tanısı olan 10 yetişkin 
hasta ile 10 yetişkin sağlıklı birey dahil edildi. Çalışmamıza katılmaya gönüllü olan katılımcıların 
demografik verileri kaydedildikten sonra, ağız açma genişlikleri mezura ile, dengeleri Tek Ayak Üstünde 
Durma Testi ile, servikal bölge normal eklem hareketi gonyometre ile, servikal derin fleksör enduransları 
Servikal Derin Fleksör Kas Endurans Testi ile değerlendirildi. 
Ağız açma genişliği, hastaya ağzını açabildiği kadar çok açması söylenip, üst kesici dişler ile alt kesici dişler 
arasındaki mesafe ölçülerek hesaplandı (Goulet, Clark, Flack, & Liu, 1998).  
Servikal bölge NEH’i değerlendirmesinde gonyometreyle kullanıldı. Fleksiyon, ekstansiyon, rotasyon ve 
lateral fleksiyon (sağ ve sol) ölçümleri 3 kez tekrarlandı ve ortalama değer kaydedildi (Bevilaqua-Grossi, 
Chaves, & de Oliveira, 2007). 
Servikal bölge derin fleksör kas enduransı değerlendirmesi için ‘Servikal Derin Fleksör Kas Endurans Testi’ 
kullanıldı. Test için katılımcıdan sırtüstü çengel pozisyonda uzanması ve ellerini karın üzerine gevşek 
şekilde yerleştirmesi istendi. Bu pozisyonda çenesini içe doğru çekerken (chin tuck) başını yataktan yaklaşık 
2,5 cm kaldırması söylendi. Bozulma olmadan bu pozisyonu devam ettirme süresi saniye olarak kaydedildi. 
Pozisyonunun bozulması, ortaya çıkan ciddi ağrı artışı ve katılımcının teste devam edemediği durumlarında 
test sonlandırıldı (Olson, Millar, Dunker, Hicks, & Glanz, 2006). 
Statik dengenin değerlendirilmesi tek ayak üzerinde durma testi ile yapıldı. Test, kaldırılan ayağı yere 
koymadan geçen zaman olarak ölçülen tek ayak üzerinde dengede durma yeteneğini değerlendirmektedir. 
Test sonucu tek ayak üzerinde daha uzun süre duran kişilerin daha iyi statik dengesi olduğunu 
göstermektedir. Çalışmamızda katılımcılardan dört farklı pozisyonda (sağ ve sol ayak üzerinde, gözler açık 
ve gözler kapalı) desteksiz bir şekilde durması istendi. Karşı ayağı yere koymadan dengede durduğu süre 
kronometre ile kaydedildi (Howe, Rochester, Neil, Skelton, & Ballinger, 2011). 
Analiz 
Veriler SPSS paket programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve 
kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak verilmiştir. Gruplar arası farklılıkların belirlenmesi için 
Mann Whitney-U Testi analizleri yapılmıştır.  
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Demografik özellikler açısından tüm verilerin iki grupta da homojen olduğu görüldü (p>0,05). Analiz 
sonuçlarımız TME disfonksiyonu olan ve olmayan kişilerin ağız açma genişliği, servikal ekstansiyon, 
servikal sağ ve sol lateral fleksiyon hareket açıklığında anlamlı farklılık olduğunu göstermiştir (p<0,05). 
Ayrıca gruplar arası servikal derin fleksör endurans testinde de anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). 
Bunun yanında grupların servikal rotasyon hareket açıklığında ve statik dengelerinden anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). 

Tablo 1. TMED’li bireylerin ve kontrol grubunun ağız açma genişliği, servikal bölge NEH, statik 
denge ve servikal fleksör endurans sonuçlarının karşılaştırılması. 

TMED Kontrol p 
Ağız açma genişliği 3,21±1,01 4,75±0,42 0,001*

Servikal fleksiyon 31,20±18,07 40,20±8,50 0,063 
Servikal ekstansiyon 19,90±8,77 40,30±5,25 0,001*

Servikal sağ lateral fleksiyon 21,20±4,49 38,10±6,10 0,000*

Servikal sol lateral fleksiyon 19,50±5,98 39,10±7,10 0,000*

Servikal sağ rotasyon 51,10±9,78 53,40±7,04 0,471 
Servikal sol rotasyon 45,10±9,82 52,40±9,39 0,087 
Servikal derin fleksör endurans 12,29±6,27 28,38±10,62 0,002*

TAÜD- gözler açık sağ 43,32±20,22 57,46±5,79 0,043 
TAÜD- gözler açık sol 40,52±23,16 51,58±13,62 0,266 
TAÜD- gözler kapalı sağ 19,72±19,79 28,04±18,34 0,286 
TAÜD- gözler kapalı sol 10,47±9,48 20,23±15,76 0,110 

TMED: temporomandibular eklem disfonksiyonu; TÜAD: tek ayak üzerinde durma testi; *p<0,05 

TARTIŞMA 
Çalışmamızda TMED olan hastalarda ağrısız ve ağrılı ağız açma genişliği, servikal ekstansiyon, lateral 
fleksiyon ve derin fleksör kas grubunun enduransının kötü yönde etkilenebileceği bulunmuştur.  
Literatür incelendiğinde TMED’li bireylerde ağız açıklığı servikal NEH’in (özellikle üst servikal bölge) 
sağlıklı bireylere göre daha kısıtlı olduğunu bildirilmiştir (De Laat, Meuleman, Stevens, & Verbeke, 1998; 
Ekici, 2021). Çalışmamızda da TMED’li bireylerin ağız açıklığı ve servikal bölge NEH’leri daha kısıtlı 
bulundu. Servikal bölge mobilitesindeki bu kısıtlılığın sebebinin ağrı, spazm veya kassal hipertonus kaynaklı 
olduğu düşünülmektedir. Servikal rotasyon açıları ise her ne kadar TMED’lu hastalarda sağlıklı bireylerden 
daha limitli olsa da istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmama sebebi pilot çalışmaya dahil ettiğimiz birey 
sayısının yetersiz olması olabilir. 
Daha önce yapılan çalışmalarda TMED olan hastalarda servikal derin fleksör kasların enduransı sağlıklı 
bireylerle karşılaştırıldığında daha düşük bulunmuştur (Armijo-Olivo et al., 2010; Rezaie, Shadmehr, 
Shirani, Oliaei, & Abdolvahab, 2017). Bu yüzden servikal problemler ve TMED’nun birbirinden 
etkilenebileceği mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve TMED ile başvuran hastalar mutlaka servikal bölge 
enduransı açısından da değerlendirilmeli, gerekiyorsa ileride yaşayabileceği yaralanmaları önlemek 
açısından enduransı arttırmaya yönelik eğitim verilmelidir. 
Yaptığımız çalışmada TMED’nun bireylerde statik dengede anlamlı bir etkilenime yol açmadığı belirlendi. 
Ancak, TMED’da dengenin etkilenip etkilenmediği hala tartışma konusudur ve bu konuda yapılan 
çalışmalar yetersizdir. Mutlaka statik dengenin yanında dinamik dengeye etkisine de bakılmalı ve farklı yaş 
gruplarında incelemeler yapılmalıdır. 
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SONUÇ 
• TMED’li bireylerin ağız açma genişliği daha düşüktü.
• Servikal eklem açıklıkları, fleksiyon, sağ ve sola rotasyon için TMED’li bireyler ve sağlıklı

bireylerde benzer değerlerde seyrederken; ekstansiyon, sağ ve sol lateral fleksiyon açısından
TMED’li bireylerde daha limitliydi.

• Servikal derin fleksörlerin enduransı, TMED’li bireylerde daha düşüktü.
• TMED’li bireylerde tek ayak üzerindeki denge hem gözler açık hem gözler kapalı durumda sağlıklı

bireylerle benzerdir.
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