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Online Session Zoom ID Informations
18.07.2022
19.07.2022

Zoom Meeting ID: 826 4455 7267
Zoom Passcode: 123456
Zoom Meeting ID: 826 4455 7267
Zoom Passcode: 123456

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead
of “Meeting ID
 or Personal Link Name” and solidify the session.
 The presentation will have 15 minutes (including questions and answers).
 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.
 Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.

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.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. Hall-1, Mustafa TEMEL

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için
online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak
“Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

TEKNİK BİLGİLER





Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır
Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız

Örnek: Salon-1, Esma ÖZCAN
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DESIGN, SYNTHESIS, AND
CHARACTERIZATION OF NEW 8QUINOLINE SULFONYL HYDRAZONES
GENERAL AND DISEASE SPECIFIC
QUALITY OF LIFE IN INDIVIDUALS WITH
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SENDROME
EXPERIENCE OF MECHANICAL
VENTILATION IN EMERGENCY SERVICES
EVALUATION OF RETURN VISITS TO THE
PAEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT

SOME BIOLOGICAL ACTIVITIES OF SEEDS,
AERIAL PARTS AND SEED COATS
EXTRACTS OF TRIGONELLA SIBTHORPII
NATURALLY GROWING IN TURKEY
THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON
DYSFUNCTIONAL BREATHING PATTERN
AND PELVIC FLOOR DYSFUNCTION IN
CALL CENTER EMPLOYEES
NON-PHARMACOLOGICAL METHODS
IMPLEMENTED AS NURSING
INTERVENTION TO PREVENT DELIRIUM IN
INTENSIVE CARE UNITS
USE OF JIGSAW TECHNIQUE IN NURSING
EDUCATION
CHRONIC PANCREATITIS MIMICKING
PANCREATIC HEAD CANCER
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THE RELATIONSHIP BETWEEN B12 VITAMIN
LEVEL AND THYROID DISORDERS
INVESTIGATION OF THE PROTECTIVE AND
THERAPEUTIC EFFICACY OF MYRTUS
COMMUNIS EXTRACT IN ALUMINUM
CHLORIDE AND D-GALACTOSE INDUCED
ALZHEIMER'S DISEASE IN RATS

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
FULLEREN C60 ON OXIDANT/ANTIOXIDANT
SYSTEM IN SEVOFLURANE ANESTHETIZED
RATS BRAIN TISSUES
EFFECT OF NAC TREATMENT IN DIABETIC
RETINAL DAMAGE AND ASSOCIATION WITH
VISFATIN

POTENTIAL NEURAMINIDASE INHIBITORS
DETERMINED BY IN SILICO APPROACHES
INVESTIGATION OF ANTITUMOR EFFICACY
OF URTICA DIOICA IN DIETHYLNITROSAMINEINDUCED HEPATOCELLULAR
CARCINOGENESIS PROCESS IN RATS
INVESTIGATION OF THE LEVEL OF SERUM
NUCLEAR FACTOR ERTHROID 2 RELATED
FACTOR 2 (NRF2) IN PATIENTS WITH AORTIC
VALVE SCLEROSIS
MEDICAL USE OF THE PLANT OF
AGARWOOD TREE (Aquilaria agallocha); A
REVIEW
EFFECT OF CARVACROL AGAINST
GLUTAMATE-INDUCED CYTOTOXICITY IN C6
CELL LINE
EFFECT OF LAPATINIB AGAINST GLUTAMATINDUCED CYTOTOXICITY IN C6 CELL LINE
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STIGMA IN EPILEPSY AND ITS SOCIAL
CONSEQUENCES

THE RELATIONSHIP BETWEEN
ORGANIZATIONAL CULTURES AND
ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF
HEALTH PROFESSIONALS WORKING IN A
PRIVATE HOSPITAL IN ISTANBUL
TRAUMA EXPERIENCES OF MIDWIVES IN THE
JOURNEY OF WOMEN’S CHILDBIRTH
HERBST AND TWIN-BLOCK APPLIANCE
TREATMENTS IN PATIENTS WITH
MANDIBULAR RETROGNATIA; EVALUATION
OF ITS EFFECT ON PSYCHOSOCIAL STATUS
AND SLEEP QUALITY
THE PERCEPTION OF THE HOSPITAL
INFORMATION SYSTEM BY HEALTHCARE
PROFESSIONALS IN MOROCCO: THE CASE
OF UNIVERSAL HOSPITAL CENTER
NUTRITION, NUTRITIONAL SUPPLEMENTS,
SPORTS DRINK, VITAMINS AND DRUGS
USAGE HABITS OF HANDBALL ATHLETES IN
SEASON AND OUT OF SEASON PERIODS
EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY AWARESNESS ON CHEMISTRY
DEPARMENT STUDENTS OF VACATIONAL
AND TECHNICAL ANATOLIAN HIGH SCHOOLS
THE EFFECT OF 12 WEEKS OF GYMNASTIC
BASIC EDUCATION ON PHYSICAL FITNESS
PARAMETER: A RESEARCH IN EARLY
CHILDHOOD PERIOD
DIABETES TECHNOLOGIES USED IN
DIABETES
PYROGALLOL EXERTS ANTICANCER
ACTIVITY IN HUMAN GLIOBLASTOMA
MULTIFORME CELLS VIA REGULATING MRNA
LEVEL OF APOPTOSIS AND TGF-β SIGNALING
RELATED GENES
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HEAD OF SESSION: Assistant Professor Ahmet AKTI
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Gümüşhane University
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Harran University
Harran University
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İrem ATAY
Cenkhan BAL

Gülhane Health Science University
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Ömer Furkan TÜRKİŞ
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Ahmet Faruk ÖZDEMİR

III. VENTRICULAR SUBOCCIPITAL
ENDOSCOPIC SUPRAPINEAL RECESS
APPROACH (SEPSA)
PRESERVATION OF THE PETROSAL
ARTERY, IN MIDDLE FOSSA SURGERY

NECK TRIANGLES AND THEIR CONTENT
ORBITOZYGOMATIC APPROACH
AS A BIOLOGICAL RISK: MONKEYPOX
VIRUS
RADICULAR CYST IN ANTERIOR REGION OF
MANDIBULA: A CASE REPORT
A STUDY EVALUATING THE PREVALENCE
OF THE BONY BRIDGE IN THE ATLAS
POSTERIOR ARCH IN A TURKISH
POPULATION
PROTECTIVE EFFECTS OF RESVERATROL
AGAINST CISPLATINE-BASED RETINAL AND
OPTIC NERVE DAMAGE: AN EXPERIMENTAL
STUDY
CURRENT TREATMENT APPROACHES IN
CONGENITAL PERMANENT TOOTH
DEFICIENCY
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B12 VİTMAİN DÜZEYİ İLE TİROİD BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN B12 VITAMIN LEVEL AND THYROID DISORDERS
Kadir Serkan YALÇIN
ORCID: 0000-0002-8028-1070
Recep ALANLI
ORCID: 0000-0003-4663-1898

ÖZET
Vitamin B12 eksikliği 60 yaşından küçükledre %6, 60 yaşından büyüklerde %20 oranında gözüken önemli
bir sağlık sorunudur. Vitamin B12 eksikliği ile tiroid hastalıkları arasında bir ilişki olup olmaması henüz
netliğe kavuşmamıştır. Bu çalışmanın amacı B12 eksikliğinin tiroid hormon düzeyleri üzerine olan etkisini
araştırmaktır.
Bu çalışma Ocak 2019 ile Mayıs 2022 tarihleri arasında Ankara'da bir üniversite hastanesi iç hastalıkları
polikliniğine halsizlik yorgunluk, solukluk ve elde uyuşma benzeri şikayetlerle başvuran ve vitamin B12
düzeyine bakılan hastalarla retrospektif olarak yapıldı. On sekiz yaşından küçük olanlar, hipotiridi tanısı ile
tiroid ilacı kullananlar, aktif enfeksiyonu olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Katılımcılar B12 düzeyine göre
iki gruba ayrıldı. B12 seviyesi 191 ng/L’nin altında olanlar B12 eksiliği olarak kabul edildi.
Çalışmaya alınan 1900 hastadan; 461 (%24,2) erkek ve 1439 (%75,8) kadın mevcuttu. Yaş ortalaması 30.04±
6.07(erkeklerin yaş ortalaması 30.14±6.13, kadınların ise 30.01±6.05) idi (p=0.675) Katılımcıların ortalama
kan değerleri Tablo 1'de gösterildi.
Tablo 1. Katılımcıların ortalama kan parametreleri
Parametre

Ortalama

*TSH (0.27-4.2)

3.43±11.01

Ferritin (10-200ng/ml)

43.53±60.66

Vitamin B12 (191-663pg/ml)

196.96±32.18

Folik asit (3-20ng/ml)
*Tiroid stimulan hormon

8.39±3.27

B12 düzeyi eksik olanlarda TSH düzeyi daha düşük saptandı. Ancak TSH yüksekliği ve düşüklüğü her iki
grupta benzer oranda saptandı (Tablo 2).
Tablo 2. B12 düzeylerine göre tiroid fonksiyonları
B12 eksik (n=909)

B12 normal (n=991)

P değeri

Yaş

30.2 ±6.17

29.9 ±5.97

0.284

Erkek/kadın

217/692

244/747

0.708

*TSH

2.87 ±8.44

3.95 ±12.91

0.033

TSH yüksek (>4.2)

37 (%4,1)

52 (%5,2)

0.457

TSH düşük (<0.27)
*Tiroid stimulan hormon

23 (%2,5)

27 (%2,7)

0.455

Sonuç olarak vitamin B12 eksikliği olanlarda TSH değeri; vitamin B12 düzeyi normal olanlardan daha düşük
olduğu saptandı. Ancak tirotoksikoz ya da hipotiridi sıklığında bir fark saptanmadı. Vitamin B12 ile tiroid
hormonları arasındaki bu ilişkinin daha iyi değerlendirilebilmesi için daha geniş çaplı ve prospektif
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: B12, tiroid stimulan hormon. Hipotiroidi
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ABSTRACT
Vitamin B12 deficiency is an important health problem with 6% of those younger than 60 years old and 20%
of those older than 60 years old. It has not been clarified whether there is a relationship between vitamin B12
deficiency and thyroid diseases. The aim of this study is to investigate the effect of B12 deficiency on thyroid
hormone
levels.
This study was carried out in a university hospital in Ankara retrospectively. Patients, who applied to the
internal medicine outpatient clinic of a university hospital between January 2019 and May 2022 with
complaints such as weakness, fatigue, pallor and numbness in the hand enrolled the study. Those younger than
18 years of age, using any thyroid medication with the diagnosis of hypothyroidism, and those with active
infection were not included in the study. Participants were divided into two groups according to their B12
level. Those with a B12 level below 191 ng/L were considered as B12 deficiency.
There were 461 (24.2%) men and 1439 (75.8%) women totally 1900 patient enrolled the study. The mean age
of total patients was 30.04± 6.07 (mean age of men 30.14±6.13 and women 30.01±6.05) (p=0.675). The mean
blood values of the participants are shown in Table 1.
Table 1. The mean blood values of the participants
Parameter

Mean value

*TSH (0.27-4.2)

3.43±11.01

Ferritin (10-200ng/ml)

43.53±60.66

Vitamin B12 (191-663pg/ml)

196.96±32.18

Folic acid (3-20ng/ml)
*Thyroid stimulating hormone

8.39±3.27

In B12 deficiency group TSH levels were significantly lower. However, high and low TSH levels were found
at similar rates in both groups (Table 2).
Table 2.
B12 deficiency (n=909)

Normal B12 (n=991)

P value

Age

30.2 ±6.17

29.9 ±5.97

0.284

Male/Female

217/692

244/747

0.708

*TSH

2.87 ±8.44

3.95 ±12.91

0.033

High TSH (>4.2)

37 (%4.1)

52 (%5.2)

0.457

Low TSH (<0.27)
23 (%2.5)
*Thyroid stimulating hormone

27 (%2.7)

0.455

As a result, TSH value was lower in B12 deficiency group than the normal B12 group. However, no difference
was found in the frequency of thyrotoxicosis or hypothyroidism. Larger and prospective studies are needed to
evaluate the relationship between vitamin B12 and thyroid hormones.
Keywords: B12, Thyroid stimulating hormone, hypothyroidism
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TÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN TRIGONELLA SIBTHORPII’NİN TOHUM, TOPRAK
ÜSTÜ VE TOHUM KABUĞU KISIMLARINDAN ELDE EDİLEN EKSTRELERİN BAZI
BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
SOME BIOLOGICAL ACTIVITIES OF SEEDS, AERIAL PARTS AND SEED COATS EXTRACTS
OF TRIGONELLA SIBTHORPII NATURALLY GROWING IN TURKEY
Selma URAS GÜNGÖR
ORCID: 0000-0002-9056-3776
Zehra ÖKSÜZ
ORCID: 0000-0002-1542-0556
ÖZET
Trigonella sibthorpii Boiss., (Fabaceae) Türkiye’de “Dervişboyotu” olarak bilinen otsu bir bitki türüdür. Bazı
taksonları gıda ve ilaç amacıyla kullanılan Trigonella L. cinsi, Türkiye’de 32 tür ile temsil edilmektedir.
Biyofilmler antibiyotik direncini arttırarak birçok enfeksiyon hastalığının patogenezinde önemli rol oynarlar.
Son dönemde bitkilerin terapötik potansiyellerini ortaya koyan araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın
amacı T.sibthorpii’nin tohum (SIB1), toprak üstü (SIB2) ve tohum kabuğu (SIB3) kısımlarından hazırlanan
etanollü ekstrelerin antimikrobiyal ve antibiyofilm aktivitelerini belirlemektir.
Çalışmaya T.sibthorpii’nin öğütülmüş kısımlarından elde edilen etanollü ekstreler [1:20 (a/h); ×2; etanol
(%96] dahil edilmiştir. Antimikrobiyal aktiviteyi belirlemek için broth mikrodilüsyon yöntemi kullanılmıştır.
Antimikrobiyal testlerde beş standart bakteri (P.aeruginosa ATCC 27853, E.faecalis ATCC 29212, S.aureus
ATCC 29213, A.baumannii ATCC 02026, B.subtilis ATCC 6633) ve üç standart maya (C.albicans ATCC
90028, C.glabrata ATCC 15126, C.parapsilosis ATCC 90018) suşu kullanılmıştır. Ayrıca ekstrelerin hem
biyofilm oluşum inhibisyonu (0,25x, 0,5x) hem de önceden oluşmuş biyofilm inhibisyonu (1x, 2x) farklı MİK
konsantrasyonunda P.aeruginosa biyofilmi üzerinde kristal viyole yöntemi ile tespit edilmiş. Minimum
biyofilm inhibisyon konsantrasyonu (MBIC50) ve minimum biyofilm azaltma konsantrasyonu (MBRC50)
belirlenmiştir. Ekstreler, bakteri ve mayalara karşı orta ve düşük aktivite (62,5–125 µg/mL) göstermiştir.
Genel olarak mayalara karşı antimikrobiyal etkileri bakterilerden daha iyi bulunmuştur. SIB/2’nin C.glabrata
üzerine etkisinin SIB/1 ve 3’e kıyasla daha iyi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca antibiyofilm test sonuçları
ekstrelerin biyofilmi azalttığını ancak %50 oranında inhibe etmediğini göstermiştir bu nedenle MBIC50 ve
MBRC50 değerleri yoktur.
Sonuç olarak, test edilen ekstreler hem biyofilm oluşumunu engelleme hem de önceden oluşmuş biyofilmi
ortadan kaldırmada umut vaat edici bulunmuştur. Bunun yanında antimikrobiyal potansiyellerinin de ortaya
konması için farklı suşların dahil edildiği araştırmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar kelimeler: Trigonella, tohum, toprak üstü, antimikrobiyal, antibiyofilm
ABSTRACT
Trigonella sibthorpii Boiss., (Fabaceae) is a herbaceous plant species known as "Dervişboyotu" in Turkey.
Trigonella L. genus, of which some taxa are used for food and medicine, is represented by 32 species in
Turkey. Biofilms play an important role in the pathogenesis of many infectious diseases by increasing
antibiotic resistance. Recently, research revealing the therapeutic potential of plants have been carried out.
The aim of this study was to determine the antimicrobial and antibiofilm activities of ethanolic extracts
prepared from the seed (SIB1), aerial part (SIB2), and seed coat (SIB3) of T.sibthorpii.
Ethanolic extracts [1:20 (a/h); ×2; etanol (%96] obtained from the ground parts of T.sibthorpii were included
in the study. The broth microdilution method was used to determine the antimicrobial activity. Five standard
bacteria (P.aeruginosa ATCC 27853, E.faecalis ATCC 29212, S.aureus ATCC 29213, A.baumannii ATCC
02026, B.subtilis ATCC 6633) and three standard yeast strains (C.albicans ATCC 90028, C.glabrata ATCC
15126, C.parapsilosis ATCC 90018) were used in antimicrobial tests. In addition, both biofilm formation
inhibition (0.25x, 0.5x) and preformed biofilm inhibition (1x, 2x) of extracts were detected by crystal violet
method on P.aeruginosa biofilm at different MIC concentrations. The minimum biofilm inhibition
concentration (MBIC50) and the minimum biofilm reduction concentration (MBRC50) were determined. The
extracts showed moderate to low activity (62.5–125 µg/mL) against bacteria and yeasts. In general, their
antimicrobial effects against yeasts were found to be better than bacteria. It was determined that the effect of
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SIB/2 on C.glabrata was better than SIB/1 and 3. In addition, antibiofilm test results showed that the extracts
reduced biofilm but did not inhibit it by 50%, so MBIC50 and MBRC50 values are not available.
As a result, the tested extracts were found to be promising both in inhibiting biofilm formation and in inhibiting
pre-formed biofilm. In addition, studies involving different strains are needed to reveal their antimicrobial
potential.
Keywords: Trigonella, seed, aerial part, antimicrobial, antibiofilm
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ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARINDA FİZİKSEL AKTİF OLMA DURUMUNUN
DİSFONKSİYONEL SOLUNUM PATERNİ VE PELVİK TABAN DİSFONKSİYONU ÜZERİNE
ETKİSİ
THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON DYSFUNCTIONAL BREATHING PATTERN AND
PELVIC FLOOR DYSFUNCTION IN CALL CENTER EMPLOYEES
Emine NACAR
ORCID: 0000-0002-1172-1837
Kevser TUNÇ
ORCID: 0000-0002-6259-8111
Gamze ÇOBANOĞLU
ORCID: 0000-0003-0136-3607
Sinem SUNER-KEKLİK
ORCID: 0000-0002-9506-3172
ÖZET
Bilgisayar-telefon etkileşimli görevler, tekrarlayan hareketleri ve uzun süreli statik oturma duruşlarını
gerektirir. Çağrı merkezi çalışanlarında oturma süresinin ve çalışma saatinin uzun olması, mola sürelerinin
kısalığı, işe yönelik stres faktörlerinin varlığı fiziksel olarak aktif olma zamanlarını kısıtlamaktadır. Uzun
süreli oturmaya maruz kalma ile pulmoner fonksiyonlarda zamanla azalma olduğunu gösteren çeşitli
çalışmalar mevcut olmasına rağmen fiziksel aktif olma durumunun solunum ve bağlantılı olduğu yapılarda
meydana gelen değişiklikler üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmanın amacı fiziksel
olarak aktif olan ve olmayan çağrı merkezi çalışanlarında disfonksiyonel solunum paterni ve pelvik taban
disfonksiyonunu karşılaştırmaktır. Çalışmaya çağrı merkezinde çalışan fiziksel olarak aktif 31 kişi (20 kadın11 erkek; Yaş: 26,23±4,83; VKİ: 22,42±3,42) ve fiziksel olarak inaktif 34 kişi (25 kadın-9 erkek; Yaş:
27,00±4,49; VKİ: 25,28±7,46) dahil edildi. Fiziksel olarak aktif olma durumu sorgulanarak kaydedildi.
Disfonksiyonel solunum paternini ‘Solunumunu Kendi Kendine Değerlendirme Anketi’ (SKKDA) ile
değerlendirildi. Pelvik taban disfonksiyonunu değerlendirmek içinse ‘Global Pelvik Taban Rahatsızlık
Anketi’ (GPTRA) kullanıldı. Analiz sonucuna göre gruplar yaş, boy, vücut ağırlığı ve vücut kütle indeksi
bakımından benzerdi (p<0,05). İki grup arasında SKKDA ve GPTRA skorları bakımından istatistiksel olarak
anlamlı fark vardı (sırasıyla p=0,001; p=0,002). Fiziksel olarak aktif olan çağrı merkezi çalışanlarının her iki
anket skorları da aktif olmayanlara göre düşüktü. Bu çalışmanın sonuçları fiziksel olarak aktif olmayan çağrı
merkezi çalışanlarının disfonksiyonel solunum paternine ve pelvik taban disfonksiyonuna daha fazla eğilimli
olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, dünya çapında hızla büyümekte olan çağrı merkezi sektöründe çalışan
bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmede fiziksel olarak aktif olmaları önem arz etmektedir. Gelecekte daha
büyük örneklemlerin olduğu ve daha objektif değerlendirme yöntemlerinin kullanıldığı çalışmaların
planlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çağrı Merkezi, Fiziksel İnaktivite, Pelvik Taban Disfonksiyonu, Disfonksiyonel
solunum
ABTRACT
Computer-phone interactive tasks require repetitive movements and prolonged static sitting postures. Long
sitting and working hours, short break times, and the presence of work-related stress factors limit the time
they are physically active in call center employees. Although there are various studies showing that there is a
decrease in pulmonary functions over time with exposure to prolonged sitting, studies examining the effect of
physical activity on respiration and changes in related structures are insufficient. The aim of this study is to
compare dysfunctional breathing pattern and pelvic floor dysfunction in physically active and inactive
individuals. 31 physically active people (20 women-11 men; Age: 26.23±4.83; BMI: 22.42±3.42) and 34
physically inactive people (25 women-9 men; Age: 27.00±4.49; BMI: 25.28±7.46) working in the call center
were included in the study. Physically active status was recorded by questioning. Dysfunctional respiratory
pattern was evaluated with the 'Self-Evaluation Breathing Questionnaire' (SEBQ). The 'Global Pelvic Floor
Discomfort Questionnaire' (GPFDQ) was used to assess pelvic floor dysfunction. According to the results of
the analysis, the groups were similar in terms of age, height, body weight and body mass index (p<0.05).
There was a statistically significant difference between the two groups in terms of SEBQ and GPFDQ scores
5

(p=0.001; p=0.002, respectively). Both questionnaire scores of the physically active call center employees
were lower than those of the inactive ones. The results of this study show that physically inactive call center
workers are more prone to dysfunctional breathing pattern and pelvic floor dysfunction. For this reason, it is
important for individuals working in the rapidly growing call center industry to be physically active in
protecting and improving their health. Future studies with larger samples and more objective evaluation
methods should be planned.
Keywords: Call Center, Physical Inactivity, Pelvic Floor Dysfunction, Dysfunctional Breathing
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MANDBULAR RETROGNATİSİ OLAN HASTALARDA HERBST VE TWİN-BLOK APAREY
TEDAVİLERİNİN; PSİKOSOSYAL DURUM VE UYKU KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
HERBST AND TWIN-BLOCK APPLIANCE TREATMENTS IN PATIENTS WITH
MANDIBULAR RETROGNATIA; EVALUATION OF ITS EFFECT ON PSYCHOSOCIAL
STATUS AND SLEEP QUALITY
Feyza BOZKURT KOÇAK
ORCID: 0000-0003-4377-9862
Nisa GÜL AMUK
ORCID: 0000-0002-3752-7100
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, iskeletsel Sınıf II maloklüzyona sahip olan bireylerde Herbst ve Twin-Blok fonksiyonel
apareyleri ile tedavi sonunda; benlik saygısı, eleştiriye duyarlılık, sosyal görünüş kaygısı, anksiyete düzeyleri
ve uyku kalitelerinde meydana gelen değişimleri değerlendirmek ve iskeletsel Sınıf I normlara sahip bireylerle
karşılaştırmaktır. Çalışmamızda büyüme gelişimini tamamlamamış alt çene geriliği olan, 30 birey (18 kız ve
12 erkek, ortalama yaş 13,5±0,5) Herbst ve Twin-Blok fonksiyonel apareyleri ile randomize olarak tedavi
edilmiştir. 15 birey (6 kız ve 9 erkek, ortalama yaş 13,4±0,7) Sınıf I kontrol grubunu oluşturmuştur. İskeletsel
Sınıf II ilişkiye sahip bireylere tedavi süreci başında ve sonunda, iskeletsel Sınıf I ilişkiye sahip bireylere ise
bir defa psikososyal ve uyku kalitesi değerlendirmesi için; Rosenberg Benlik Saygısı alt ölçeği (RBSÖ),
Eleştiriye Duyarlılık alt ölçeği, Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği (SGKÖ), Çapa Anksiyete Skalası (ÇAS) ve
Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi uygulanmıştır. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası ölçümler arasındaki istatistiksel
karşılaştırılmalar Wilcoxon testi ile gruplar arası karşılaştırmalar Kruskall Wallis H testi ile
değerlendirilmiştir.Başlangıç değerlendirmelerinde iskeletsel Sınıf I hastaların benlik saygısının ve uyku
kalitesinin Sınıf II hastalardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Twin Blok tedavisi ile benlik saygısı ve uyku kalitesinin artarak anksiyetenin azaldığı, ancak eleştiriye
duyarlılığın arttığı gözlenmiştir. Herbst tedavisi ile yine benlik saygısının anlamlı düzeyde arttığı ve
anksiyetenin azaldığı görülmüştür (p<0.05) Fonksiyonel tedavi sonundaki değerler iskeletsel Sınıf I hastalarla
karşılaştırıldığında fonksiyonel tedavi gören hastaların daha fazla anksiyete ve eleştiriye duyarlılığa sahip
olduğu görülmüştür (p<0.05).
Fonksiyonel tedavi sonrasında, bireylerin psikososyal durumlarında değişiklikler olmuş; tedavi sonrasında
normal iskeletsel yapıya sahip bireylerle aynı benlik saygısı ve uyku kalitesine ulaşılırken, eleştiriye
duyarlılıkta artış görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, Fonksiyonel Tedavi, Kaygı
ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the effects of Herbst and Twin-Block functional appliances in skeletal
Class II individuals in terms of the changes in self-esteem, sensitivity to criticism, social appearance anxiety,
anxiety levels and sleep quality, and to compare them with skeletal Class I individuals.
In this study, 30 individuals (18 female, 12 male, mean age 13.5±0.5 years) with mandibular retrognathia who
did not complete their growth development were randomly treated with Herbst and Twin-Block functional
appliances. 15 individuals (6 female, 9 male, mean age 13.4±0.7 years) constituted the Class I control group.
For skeletal Class II individuals, Rosenberg Self-Esteem subscale (RSS), Sensitivity to Criticism subscale,
Social Appearance Anxiety Scale (SSS), Capa Anxiety Scale (CAS), and Pittsburgh Sleep Quality Index were
used at the T0 (beginning of treatment) and T1 (end of the treatment) timepoints while for Class I individuals
indexes and scales were performed only once. Statistical comparisons between T0 and T1 values were
performed with Wilcoxon test; and Kruskall-Wallis H test was used for intergroup comparisons.
In the initial evaluations, skeletal Class I patients were found to have higher self-esteem and sleep quality than
Class II patients. It was observed that self-esteem increased, anxiety level decreased with both functional
appliance treatments, and sleep quality and sensitivity to criticism increased with only Twin Block appliance
treatment (p<0.05). When the values at the end of functional treatment were compared with skeletal Class I
individuals, it was observed that patients who received functional treatment had more anxiety and sensitivity
7

to criticism (p<0.05). After the functional treatment, the psychosocial status of the skeletal Class II individuals
changed and it was observed that they improved to the the same level of self-esteem and sleep quality as the
individuals with normal skeletal structure, while sensitivity to criticism increased with functional treatment
compared to Class I individuals.
Keywords: Self-esteem, Functional Therapy, Anxiety
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DESIGN, SYNTHESIS, AND CHARACTERIZATION OF NEW 8-QUINOLINE SULFONYL
HYDRAZONES
Esma ÖZCAN
ORCID NO: 0000-0003-3837-5943
M. İhsan HAN
ORCID NO: 0000-0001-5610-0869
Şengül Dilem DOĞAN
ORCID NO: 0000-0003-1761-188X
ABSTRACT
Quinoline ring is a heterocyclic aromatic organic structure with the chemical formula C9H7N consisting of a
double-ring structure composed of a benzene and a pyridine ring. Several alkaloids are members of the
quinoline family in the natural world. Quinolines have become essential compounds because of their various
applications in medicinal, and synthetic organic chemistry. Their derivatives have been found to possess
various biological activities like anti-malarial, anti-bacterial, anti-fungal, anti-asthmatic, antihypertensive,
anti-inflammatory, and anti-platelet activity. The hydrazone group, a significant part present in medicinal
molecules, has played an important role in the development of various therapeutic agents. Different biological
and chemotherapeutic activities of hydrazones suggest them to a major pharmacophoric group. In addition,
sulfonyl hydrazones have been recognized as potential pharmacological activities.
In this study, a series of novel seventeen quinoline derivatives bearing sulfonylhydrazone parts were designed,
synthesized, and characterized. 8-Quinolinesulfonyl chloride was chosen as a starting material for the
synthesis of several new sulfonylhydrazone molecules. In the first step, 8-quinoline sulfonyl chloride and
hydrazine-hydrate were refluxed in THF for the Synthesis of 8-quinolinesulfonyl hydrazide. Final hydrazide–
hydrazone compounds were synthesized with 8-quinoline sulfonyl hydrazide and aromatic aldehydes (2methylphenyl, 3-methylphenyl, 4-methylphenyl, 4-methoxyphenyl, 4-nitrophenyl, 4-bromophenyl, 2chlorophenyl, 3-chlorophenyl, 4-chlorophenyl, 2,4-dichlorophenyl, 2-fluorophenyl, 3-fluorophenyl, 4fluorophenyl, 2-trifluoromethylphenyl, 3-trifluoromethylphenyl, 4-trifluoromethylphenyl, 5-nitro-2-furyl) in
a few drops of glacial acetic acid in an ethanolic medium. All compounds were dried and recrystallized from
ethanol. All synthesized compounds are original molecules.
The purity of the compounds was detected by using TLC and melting points. The structures of the compounds
were elucidated based on NMR, FT-IR, and HR-MS data.
Keywords: 8-quinoline, sulfonylhydrazone, synthesis
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INVESTIGATION OF THE PROTECTIVE AND THERAPEUTIC EFFICACY OF MYRTUS
COMMUNIS EXTRACT IN ALUMINUM CHLORIDE AND D-GALACTOSE INDUCED
ALZHEIMER'S DISEASE IN RATS
Kübra YALMAN

ORCID: 0000-0002-7059-812X

Ali ŞEN

ORCID: 0000-0002-2144-5741

Özge ÇEVİK

ORCID: 0000-0002-9325-3757

Beril KADIOĞLU-YAMAN
ORCID: 0000-0001-8887-4826

Büşra ERTAŞ

ORCID: 0000-0001-8374-1098

Sıla YILDIZ

ORCID: 0000-0002-3269-0259

Göksel ŞENER

ORCID: 0000-0001-7444-6193

ABSTRACT
Myrtus communis subsp. communis ethanol extract (MC) was investigated in the present study to evaluate its
therapeutic and pharmacological efficacy in aluminum chloride (AlCl3) and D-galactose (D-Gal) inducedAlzheimer's disease model in rats. Wistar rats were exposed to D-gal (60 mg/kg/day, i.p) and AlCl3 (40
mg/kg/day, i.g) for 90 days. Concomitantly with AlCl3 and D-Gal, MC (100 mg/kg, i.g) was given as a
protective treatment for 90 days and, starting from the 60th day, MC (100 and 200 mg/kg, i.g) was
administered for 30 days as a therapeutic. Donepezil (3 mg/kg/day, i.p) was used as a positive control. Novel
Object Recognition (NORT), Morris Water Maze (MWM), and Passive avoidance tests were performed to
evaluate learning and memory functions. Acetylcholinesterase (AChE) activities, amyloid-beta (Aβ),
neprilysin, 8-hydroxy-2-deoxyguanosine (8-OHdG), Na+-K+ATPase and SOD levels were examined in
hippocampal tissues by ELISA tests. Animals exposed to AlCl3 and D-Gal showed an increase in Aβ and 8OHdG levels, AChE activity, and a decrease in neprilysin, Na+-K+ATPase, and SOD levels in parallel with a
decrease in NORT, MWM, and Passive avoidance test scores. In contrast, MC treatment reversed behavioral
impairment and in addition to improvement in the learning and memory, the biochemical parameters were
restored. The administration of MC decreased AChE activity, Aβ and 8-OHdG levels while increasing
neprilysin, Na+-K+ATPase, and SOD levels. The results of the present study suggest that MC could improve
cognitive ability and alleviate pathologic impairment in AD through its anticholinesterase and antioxidant
properties and it can be considered as a potent therapeutic agent for the management of AD.
Keywords: Alzheimer disease, cognitive impairment, Myrtle, anticholinesterase activity
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SEVOFLURAN ANESTEZİSİ UYGULANAN SIÇANLARDA FULLEREN C60’IN BEYİN
DOKUSU OKSİDAN/ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF FULLEREN C60 ON OXIDANT/ANTIOXIDANT
SYSTEM IN SEVOFLURANE ANESTHETIZED RATS BRAIN TISSUES
Fatma ER
ORCID :0000-0003-3008-1764
Seda GÖKGÖZ ACAR
ORCID: 0000-0002-1901-1215
Mustafa ARSLAN
ORCID: 0000- 0000- 0003-4882-5063
Mustafa KAVUTÇU
ORCID: 0000-0002-5135-8067
ÖZET
Reaktif oksijen türlerinin düzeylerini ve bunların meydana getirdiği hasarı önlemek için vücutta birçok
savunma sistemleri gelişmiştir. Bu sistemlerden biri de antioksidanlardır. Antioksidanlar, oksidasyon zincir
reaksiyonlarını farklı şekillerde engelleyerek lipid peroksidasyonunu inhibe ederler. Bu çalışmada sevofluran
anestezisi uygulanan ratlarda fulleren C60’ın beyin dokusundaki antioksidan özelliği, serbest radikal
metabolize edici bazı enzimler üzerinde araştırılmıştır. Bu amaçla 24 adet Wistar albino rat 4 gruba ayrılarak
(Kontrol, Sevofluran, Fulleren ve Sevofluran+Fulleren) katalaz, glutatyon s transferaz ve aril esteraz enzimleri
ile oksidan sistemi değerlendirmek amacıyla; iskemi modifiye albümin (IMA) ve malondialdehit (TBARS)
seviyeleri araştırılmıştır. Bulgular istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, sevofluran grubunda kontrol
grubuna göre hiçbir parametrede anlamlı bir fark bulunamamıştır. Kontrol grubuna göre fulleren grubu
kıyaslandığında CAT enzim aktivitesi ile TBARS seviyelerinde anlamlı bir azalma gözlenirken (p=0.02,
p=0.008), GST enzim aktivitesinde ve IMA seviyelerinde anlamlı bir artış görülmüştür (p=0.02, p=0.001
p=0.0002 sırası ile). Sevofluran+fulleren uygulanan grup kontrol grubu ile kıyaslandığında, CAT enzim
aktivitesinde anlamlı derecede azalma gözlenirken (p=0.03) diğer parametrelerde anlamlı bir değişiklik
görülmemiştir. Sevofluran ve fulleren grupları değerlendirildiğinde ise sevofluran grubuna göre fulleren
grubunda CAT enzim aktivitesinde ve TBARS seviyelerinde anlamlı azalma görülmektedir (p=0.02, p=0.008
sırası ile). Sevofluran grubu ile sevofluran+fulleren grubu kıyaslandığında, sevofluran+fulleren grubunda
CAT enzim aktivitesinde anlamlı bir artış görülmektedir (p= 0.006). Fulleren grubu ile sevofluran+fulleren
grubu kıyaslandığında, sevofluran+fulleren grubunda GST aktivitesinde anlamlı bir azalma (p=0.03)
gözlenirken IMA ve TBARS seviyelerinde anlamlı bir artış görülmektedir ( p=0.005 p=0.0002). Yaptığımız
çalışmada güçlü bir serbest radikal temizleyicisi olarak fullerenin iskemi/reperfüzyon hasarında beyin
hücreleri için antioksidatif etki gösterdiği ve serbest radikal hasarına karşı koruyabileceği görülmüştür.
Deneysel çalışmalarda I/R veya stres altında, saf fulleren C60 sulu kolloid çözeltilerinin ROS oluşumunu,
O 2 • − ve H2O2 salınımlarını adsorbsiyon yolu ile azaltarak, lipid peroksidasyonunu azalttığı, bu yol ile organ
ve veya dokuların antioksidan kapasitelerini arttırdığı öne sürülmektedir. Ayrıca fulleren C60 takviyesinin
doza bağımlı ve dokuya özgü etkileri olduğu, enzimler için aktivatör etki göstererek antiradikal savunmayı
güçlendirdiği, GSH seviyesini ve GSH ile ilgili enzimlerin aktivite/protein ekspresyonunu arttırarak etkilerini
gösterdiği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelimeler: Fulleren, Sevofluran, Beyin dokusu, Antioksidan enzimler, IMA, TBARS
ABSTRACT
Antioxidant property of fullerene C60 in brain tissue on some free radical metabolizing enzymes in rats under
sevoflurane anesthesia was investigated in this study. For this purpose, 24 Wistar albino rats were divided into
4 groups (Control, Sevoflurane, Fullerene, Sevoflurane+Fullerene) in order to evaluate the as antioxidant
status with catalase, glutathione s transferase and arylesterase activities and as an oxidant malondialdehyde
(TBARS) and ischemia modified albumin (IMA) levels were investigated. When the findings from the study
were statistically evaluated, no statistically significant changes were obtained in any group in the sevoflurane
group compared to the control group. When the fullerene group is compared with the control group, a
statistically significant decrease in CAT enzyme activity is observed while a statistically increase in GST
enzyme activity, IMA and TBARS levels. (p= 0.02, p=0.02, p=0.001, p=0.0002) There is no statistically
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significant change in the activity of ARE. When the sevoflurane+fullerene and control group were compared
a statistically decrease in CAT enzyme activity was observed (p= 0.03) while no significant change in the
other parameters. When the sevoflurane and fullerene groups are evaluated, a significant decrease in CAT
enzyme activity and a significant increase in MDA levels are observed. (p= 0.02, p= 0.008) No significant
changes are observed among other parameters. When the sevoflurane group and the sevoflurane+fullerene
group compared, only a significant increase in CAT enzyme activity is observed in the sevoflurane+fullerene
group. (p= 0.006) When the fullerene group and the sevoflurane+ fullerene group compared, a significant
increase in GST enzyme activity, IMA and TBARS levels is observed. (p=0.03, p=0.005, p=0.0002). In our
study, it was concluded that fullerene had an antioxidative effect for brain cells in ischemia/reperfusion
damage as a powerful radical cleanser and can protect against free radical damage. Experimental studies
suggest that under I/R or stress, pure fulleren C60 aqueous colloid solutions reduce the formation of ROS,
O 2 • − and H2O2 oscillations by means of adsorbation, reducing lipid peroxidation, increasing the capacity of
organs or tissues in antioxidant.It can also be argued that fullerene C60 reinforcement has a dose-dependent
and tissue-spesific effect which has an activator effect for enzymes, boosts antiradical defence and that the
enzymes releated to GSH levels and GSH have increased activity/protein exposure and show their effects.
Keywords: Fullerene, Sevoflurane, Brain tissue, Antioxidant enzymes, IMA, TBARS
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YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE DELİRYUMUN ÖNLENMESİNDE HEMŞİRELİK GİRİŞİMİ
OLARAK UYGULANAN NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER
NON-PHARMACOLOGICAL METHODS IMPLEMENTED AS NURSING INTERVENTION TO
PREVENT DELIRIUM IN INTENSIVE CARE UNITS
Melik AKSİN
ORCID : 0000-0003-2630-1613
Leyla ZENGİN AYDIN
ORCID: 0000-0003-3905-3428
ÖZET
Bu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde deliryumun önlenmesinde hemşirelik girişimi olarak uygulanan nonfarmakolojik yöntemlerin literatürde yer alan güncel bilgiler doğrultusunda incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yoğun bakım ünitesi, bedensel işlevlerini kısmen veya tamamen yitirmiş olan hastaların sürekli olarak takip
ve tedavi edildiği bir birim olarak tanımlanmaktadır. Bu birimde fiziki ortam ve tıbbi tedaviler hastaların
psikolojik olarak etkilenmesine ve deliryumun görülme sıklığının artmasına neden olmaktadır. Deliryum,
bireyin çevresel yönelimindeki ve dikkati yönetme, odaklanma, sürdürme ve kaydırma yeteneğindeki
azalmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. Deliryumun en belirgin
özelliği hastanın semptomlarında ani başlangıç ve akut dalgalanmalar yaratmasıdır. Deliryum, daha yüksek
mortalite oranı, artan komplikasyon sayısı, mekanik ventilasyonda ve yoğun bakım ünitesi veya hastanede
uzun süre kalması ile ilişkilidir. Deliryumun önlenmesinde farmakolojik ve non-narmakolojik yöntemler
kullanılmaktadır. Non,farmakolojik yöntemlerle yapılan kanıta dayalı çalışmalarda deliryum tanısı almış
hastalarda non-farmakaolojik yöntemlerin mortaliteyi ve hastanede yatış süresini ciddi oranda azalttığı
görülmüştür. Genel olarak yoğun bakımda yüksek bir prevelans gösteren deliryumun önlenmesinde hastaya
aile oryantasyon mesajları oluşturmak, hastaların aile bireylerinden ses kaydı almak ve bu mesajları
dinlemelerini sağlamak, hastalara günlük gazete okumak, geceleri göz bandı takmak gibi aile odaklı bakım
yaklaşımlarının hastaların deliryuma girme oranını azaltmaktadır. Çünkü tanıdık sesler nöral hormonal ve
immün stres tepkilerinde değişikliklere neden olmaktadır. Bununla birlikte deliryumun neden olduğu
komplikasyonların bakım ve tedavisinin maliyeti sağlık harcamalarında oldukça yüksek bir orana sahiptir. Bu
nedenle non-farmakolojik yöntemler uygulanarak deliryumun önlenmesi ve deliryumun gelişen hastalarda
önemli ölçüde iyileşmenin sağlaması ile sağlık harcamalarındaki maliyet azaltılmaktadır. Yapılan
çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinde deliryumun önlenmesinde kullanılan farmakolojik olmayan
yöntemlerin hemşirelik bakımı ile doğrudan ilişkili olduğu, uygulanması kolay ve maliyet açısından etkin
yöntemler olduğu belirtilmektedir. Sonuç olarak bu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde deliryumun
önlenmesinde hemşirelik girişimi olarak uygulanan non-farmakolojik yöntemlerin etkili olduğunu
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Deliryum, Hemşire, Non-farmakolojik,
ABSTRACT
This study aimed to examine the non-pharmacological methods implemented as a nursing intervention to
prevent delirium in intensive care units, in line with the current information in the literature.
Intensive care unit is defined as a unit where patients who have partially or completely lost their bodily
functions are monitored and continuously treated. The physical environment and various medical treatments
in this unit affect patients psychologically and increase the prevalence of delirium. Delirium is defined as a
disorder that results from a decrease in the individual's environmental orientation and the ability to manage,
focus, maintain, and shift attention. The most distinct feature of delirium is the sudden onset and acute
fluctuations in the patient's symptoms. Delirium is associated with higher mortality, increased number of
complications, prolonged mechanical ventilation, and prolonged stay in intensive care units or hospitals.
Pharmacological and non-narcological methods are used for the prevention of delirium. Evidence-based
studies conducted on non-pharmacological methods showed that non-pharmacological methods significantly
reduce mortality and length of hospital stay in patients diagnosed with delirium. Family-oriented care
approaches such as creating orienting messages for the patient from family, making audio recordings from
family members and making the patient listen to these messages, reading the daily newspaper to the patient,
and making the patient wear an eye patch at night reduce the rate of entering delirium which has a high
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prevalence in the intensive care unit. Because the voices of the family cause a change in neural, hormonal,
and immune stress responses. However, the cost of care and treatment of complications of delirium has a high
ratio in health expenses. For this reason, health expenses are reduced by preventing delirium and providing
significant improvement in patients with delirium by implementing non-pharmacological methods. Previous
studies showed that non-pharmacological methods used for the prevention of delirium in intensive care units
are directly associated with nursing care and are easy-to-apply and cost-effective. In conclusion, this study
shows that non-pharmacological methods implemented as a nursing intervention are effective in order to
prevent delirium in intensive care units.
Keywords: Intensive Care, Delirium, Nurse, Non-pharmacological,
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JİGSAW TEKNİĞİNİN HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE KULLANIMI
USE OF JIGSAW TECHNIQUE IN NURSING EDUCATION
Fadime TEKİN
ORCID: 0000-0001-8262-6418
Gülay YAZICI
ORCID: 0000-0001-8195-3791
ÖZET
Hemşirelik eğitimi, teori ile uygulamayı birleştiren; duyuşsal, bilişsel ve psikomotor öğrenme alanlarını
kapsayan; etkin problem çözme becerisi kazanmış ve eleştirel düşünebilen hemşirelerin yetiştirilmesinin
amaçlandığı bir süreçtir. Geleneksel öğretim yöntemi ile yetiştirilen hemşirelik öğrencilerinin yeterli bilgi,
beceri ve tutum kazanmasında, farklı seviyelerdeki öğrencilerin bilgiden yeterince yararlanmasında ve farklı
öğretim stillerine sahip öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasında sorunlar olmaktadır. Bu durum
öğrencilerin kritik düşünme becerisi geliştirememeleri, ekip üyeleri ile işbirliği sağlayamamaları ve hasta ile
ilgili bir konuda kısa sürede müdahale edememeleri gibi sorunlara neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların
ortadan kaldırılabilmesi için hemşirelik eğitiminde, aktif öğrenmenin teşvik edilmesi, eğitimin öğrenci
merkezli olması ve öğrencilerin öğrenme sorumluluğu almaları gerekmektedir. Hemşirelik eğitimi sürecinde,
geleneksel yöntemle verilen bir hemşirelik eğitimi yerine öğrenciyi öğrenmeye yönlendiren, sorumluluk
almasını sağlayan, düşünme becerilerini geliştiren ve onları motive eden aktif öğrenme stratejilerinin (beyin
fırtınası, işbirlikli öğrenme gibi) kullanılması öğrenme kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Bu öğrenme
stratejilerinden biri olan Jigsaw Tekniği, eğitici rehberliğinde öğrencilerin birbirlerinden öğrenmelerini
sağlayarak öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlamaktadır. Ayrıca Jigsaw tekniği, öğrencilerin
öğrenme sürecinin merkezinde olması, grup içerisinde birbirlerini olumlu etkilemesi, özgüvenleriyle öğrenme
motivasyonlarını ve öğrenme sorumluluklarını artırması gibi pozitif etkilere neden olmaktadır. Hemşirelik
eğitiminde yapılan çalışma sonuçlarında; Jigsaw tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin eleştirel düşünme ve
problem çözme becerilerini, kişilerarası iletişim becerilerini geliştirdiği, öğrenme tutum ve performanslarını,
akademik başarılarını ve öğrenme motivasyonlarını arttırdığı, zaman yönetimi ve öğrenme hedefleri
belirlemeyi sağladığı, bilgilerin kalıcılığını ve kendilerine güven duygusunu artırdığı bulunmuştur. Ülkemizde
Jigsaw tekniğinin hemşirelikte kullanımına yönelik yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu tekniğin Türkiye’de
hemşirelik eğitiminde kullanılabilecek öğretim tekniklerinin zenginleştirilmesine katkı sağlayacağı ve
öğrencilerin sorumluluk almasını sağlayıcı, düşünme becerilerini geliştirici ve onları motive eden öğrenme
motivasyonlarını arttırıcı araştırmalara öncülük edebileceği gibi esnek bir teknik olması nedeniyle hemşirelik
eğitiminde kullanımının daha rahat olacağı düşünülmektedir. Bu derleme ile Jigsaw tekniğiyle ilgili hemşirelik
alanında yapılan çalışmalardan söz edilerek bu alanda duyarlılık ve farkındalığın artırılmasıyla literatüre katkı
sağlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Eğitimi, Jigsaw Tekniği, Aktif Öğrenme
ABSTRACT
Nursing education combines theory and practice; covering the areas of affective, cognitive and psychomotor
learning; It is a process in which it is aimed to train nurses who have gained effective problem solving skills
and can think critically. There are problems in nursing students educated with traditional teaching method to
gain sufficient knowledge, skills and attitudes, to make use of information adequately for students at different
levels, and to meet the needs of students with different teaching styles. This situation causes problems such as
not developing critical thinking skills of students, not being able to cooperate with team members and not
being able to intervene in a short time on a patient-related issue. In order to eliminate these negativities, active
learning should be encouraged in nursing education, education should be student-centered and students should
take responsibility for learning. In the nursing education process, the use of active learning strategies (such as
brainstorming, cooperative learning) that direct the student to learning, enable them to take responsibility,
develop their thinking skills and motivate them instead of a traditional nursing education will affect the quality
of learning positively. Jigsaw Technique, which is one of these learning strategies, enables students to actively
participate in the learning process by enabling them to learn from each other under the guidance of the trainer.
In addition, the Jigsaw technique causes positive effects such as being at the center of the learning process of
the students, positively affecting each other in the group, increasing their self-confidence, learning motivation
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and learning responsibilities. In the results of the study conducted in nursing education; It has been found that
the use of the Jigsaw technique improves students' critical thinking and problem solving skills, interpersonal
communication skills, increases their learning attitudes and performances, academic success and learning
motivation, provides time management and setting learning goals, increases the permanence of information
and their sense of self-confidence. In our country, there are not enough studies on the use of the Jigsaw
technique in nursing. It is thought that this technique will contribute to the enrichment of teaching techniques
that can be used in nursing education in Turkey, and it will lead to research that will enable students to take
responsibility, improve their thinking skills and motivate them, and that it will be more comfortable to use in
nursing education because it is a flexible technique. With this review, it is aimed to contribute to the literature
by mentioning the studies in the field of nursing related to the Jigsaw technique and increasing sensitivity and
awareness in this field.
Keywords: Nursing Education, Jigsaw Technique, Active Learning
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THE PERCEPTION OF THE HOSPITAL INFORMATION SYSTEM BY HEALTHCARE
PROFESSIONALS IN MOROCCO: THE CASE OF UNIVERSAL HOSPITAL CENTER
EL BOUZIDI Asmae
MAROUANE Saadia
RHIHIL Abdallah
ABSTRACT
The hospital information system aims to optimize the management of hospital activities and improve
information management through the coordination of the tasks of the various medical, paramedical and
administrative departments within a hospital establishment.
The hospital information system platforms are focused on the computerization of data related to different
processes and activities, whether it be billing, appointment management, medical prescription management,
patient file management, drug circuit management, etc. However, healthcare professionals play a fundamental
role in the functioning of the hospital information system by providing data and ensuring the performance,
monitoring, and controlling of the different hospital activities and procedures. Nevertheless, what is their
attitude towards the hospital information system?
In this study, we will conduct qualitative research and realize semi-direct interviews with healthcare
professionals practicing at the University Hospital Ibn Rochd to know and reveal their perception of the
hospital information system.
Keywords: hospital information system, healthcare professionals, perception, health care establishment,
hospital management.
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PYROGALLOL EXERTS ANTICANCER ACTIVITY IN HUMAN GLIOBLASTOMA
MULTIFORME CELLS VIA REGULATING MRNA LEVEL OF APOPTOSIS AND TGF-β
SIGNALING RELATED GENES
Ebru GÜÇLÜ
ORCID: 0000-0001-5330-6159
İlknur ÇINAR AYAN
ORCID: 0000-0002-8763-0480
ABSTRACT
Glioblastoma multifome (GBM), one of the most common brain tumors, is one of the most aggressive types
of cancer with a 5-year survival rate of 5.5%. Pyrogallol is a natural compound with important
pharmacological properties such as anti-psoriatic and anti-fungal, as well as an antitumor effect in various
cancers. The aim of this study was to evaluate the effect of pyrogallol on cell proliferation and to investigate
its possible anticancer activity via caspases and TGF-beta signaling pathway in U87 human GBM cells. XTT
analysis was used to determine the cytotoxic effect of pyrogallol. For this, different concentrations of
pyrogallol were treated to cells and % cell viability was determined at the end of 24, 48 and 72 hours. Then,
using % cell viability, the dose of pyrogallol that inhibited GBM cell viability by 50% (IC50) was calculated.
In the following analysis, the cells were treated with IC50 dose of pyrogallol and the effect of pyrogallol on
the colony forming capacity of cells was investigated by colony assay. The effect of pyrogallol on the
expression levels of CASP3, CASP7, CASP8 and CASP9 apoptotic genes and TGF-β signaling-related genes
(TGFβ1, TGFβR1, TGFβR2, SMAD3, SMAD4, SMAD7, ZEB1 and ZEB2) was evaluated by qPCR. According
to results, IC50 dose of pyrogallol was 31.65 µM for 24 hours in U87 cells. And, treatment of pyrogallol at
IC50 dose greatly suppressed the colony forming capacity of cells. In addition, pyrogallol caused a significant
increase in mRNA levels of CASP3 and CASP9 genes. On the other hand, pyrogallol suppressed TGF-β
signaling pathway by decreasing SMAD3 and ZEB1 mRNA levels and increasing SMAD7 mRNA level. In
conclusion, this study showed that pyrogallol suppressed cell proliferation and exerted an anticancer effect by
regulating expression of genes associated with apoptosis and TGF-β signaling pathway in GBM cells.
Key words: Glioblastoma multifome, Pyrogallol, TGF-β signaling
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III. VENTRİKÜLE SUBOKSİPİTAL ENDOSKOPİK SUPRAPİNEAL RESES YAKLAŞIMI
(SEPSY)
III. VENTRICULAR SUBOCCIPITAL ENDOSCOPIC SUPRAPINEAL RECESS APPROACH
(SEPSA)
Ömer Furkan TÜRKİŞ
ORCID: 0000-0002-6280-8131
Ahmet Faruk ÖZDEMİR
ORCID: 0000-0002-7919-1609
ÖZET
III.ventrikül lezyonlarına cerrahi yaklaşım lateral ventrikül yolu ile foramen monro veya koroidal fissür
kullanılarak gerçekleştirilmesine rağmen, özellikle III.ventrikül posterioruna ulaşım halen zorluk
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı III.ventriküle posteriordan ulaşan suprapineal reses yaklaşımını
endoskopik olarak modifiye etmek ve yeni yaklaşımın avantajlarını tariflemektir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Mikro- Endonöroşirurji ve Nöroanatomi Laboratuarı’nda 2 adet silikon enjekte edilmiş kadavrada
III.ventriküle posteriordan endoskopik suboksipital mediyal yaklaşım uygulandı. Diseksiyonların her aşaması
Karl Storz marka endoskop ile 3 boyutlu çekim tekniği ile fotoğraflandı. Suboksipital mediyal yaklaşım ile;
oksipital lob superolaterale minimal ekarte edilerek, endoskop yardımıyla kuadrigeminal sisternaya ulaşıldı.
Superior/inferior kollikuluslar, pineal, internal serebral venler, bazal ven tanımlandıktan sonra, suprapineal
resesteki araknoidler endoskopik olarak mikrocerrahi prensiplere göre açıldı. Endoskop ile ilerlenerek
III.ventriküle posteriorundan ulaşıldı; posterior ve habenular kommissür, massa intermedia gözlendi. Massa
kesisi sonrası, III.ventrikül tabanında mamiller cisim ve tuber sinereum, ön duvarda infundibular reses,
kiazma, lamina terminalis, anterior kommissür ve forniks kolumnları gözlendi. Günümüzde III. ventrikül
lezyonlarına herhangi bir nöral yapı sakrifiye etmeden ulaşmak mevcut mikrocerrahi yaklaşımlar ile mümkün
değildir. SESPY ile beyin içinde doğal açıklıklar kullanılarak, herhangi bir vasküler yapı feda edilmeden
III.ventriküle posteriordan ulaşabilmektedir. SESPY posterior III.ventrikül lezyonlarında seçilmiş vakalarda
rezeksiyon amacı ile kullanılabilir.
Anahtar kelimeler: 3. Ventrikül, Nöroendoskopi, Supratentorial Yaklaşım
ABSTRACT
Although the surgical approach to third ventricular lesions is performed through the lateral ventricle using
foramen monro or choroidal fissure, access to the posterior third ventricle is still difficult. The aim of this
study is to endoscopically modify the suprapineal recess approach, which reaches the third ventricle
posteriorly, and to describe the advantages of this new approach. A posterior endoscopic suboccipital medial
approach was applied to the third ventricle in 2 silicone-injected cadavers in Cerrahpaşa Medical Faculty,
Micro- Endoneurosurgery and Neuroanatomy Laboratory. Each stage of the dissections was photographed
with the Karl Storz brand endoscope using 3D shooting technique. Suboccipital medial approach; The
occipital lobe was minimally retracted superolaterally, and the quadrigeminal cistern was reached with the
help of an endoscope. After defining the superior/inferior colliculus, pineal, internal cerebral veins, and basal
vein, the arachnoids in the suprapineal recess were opened endoscopically according to microsurgical forceps.
The third ventricle was reached posteriorly by advancing with the endoscope; posterior and habenular
commissure, massa intermedia were observed. After the massa incision, mammillary body and tuber sinereum
were observed at the base of the third ventricle, infundibular recess, chiasma, lamina terminalis, anterior
commissure and fornix columns were observed on the anterior wall. Nowadays, it is not possible to reach third
ventricular lesions without sacrificing any neural structure with current microsurgical approaches. With
SESPY, it can reach the third ventricle posteriorly without sacrificing any vascular structure by using natural
openings in the brain. SESPY can be used for resection in selected cases in posterior III. ventricle lesions.
Keywords: 3. Ventricle, Neuroendoscopy, Supratentorial Appraoch

19

ORTA FOSSA CERRAHİSİNDE PETROSAL ARTERİN KORUNMASI
PRESERVATION OF THE PETROSAL ARTERY, IN MIDDLE FOSSA SURGERY
Ömer Furkan TÜRKİŞ
ORCID: 0000-0002-6280-8131
Ahmet Faruk ÖZDEMİR
ORCID: 0000-0002-7919-1609
ÖZET
Orta fossa yaklaşımı internal akustik kanal içerisindeki küçük lezyonların işitme korunarak çıkarılabilmesi
için geliştirilen bir cerrahi yaklaşımdır. Bu cerrahi yaklaşım sırasında temporal lobun ekartasyonu ile
karşımıza çıkan ilk yapı foramen spinozumdan çıkan orta meningeal arterdir (OMA). Duraya yapışan bu arter
sıklıkla cerrahi esnasında sakrifiye edilmektedir. Bu arterin sakrifikasyonu bazen ganglion genikülinin
beslenmesini bozarak fasiyal sinir felcine sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı sıklıkla cerrahi ve kadavra
diseksiyonlarında görülemeyen orta meningeal arterden çıkarak ganglion geniküli besleyen arterin
gösterilmesidir. Anatomik ve cerrahi olarak nadir görülen bu yapılar ciddi klinik sonuçlar doğurabilmesi
sebebiyle korunabilmesi nöroşirurji pratiğinde önemlidir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikro- Endonöroşirurji
ve Nöroanatomi Laboratuarı’nda 2 adet silikon enjekte edilmiş kadavrada III.ventriküle posteriordan
endoskopik suboksipital mediyal yaklaşım uygulandı. Diseksiyonların her aşaması Karl Storz marka endoskop
ile 3 boyutlu çekim tekniği ile fotoğraflandı. Orta fossa yaklaşımda tragus anterosuperiordan yapılan temporal
kraniotoimi ile temporal lob superiora eleve edildikten sonra karşımıza foremen spinosumdan çıkan orta
meningeal arter (OMA) gelir. OMA foramen spinosumdan çıkışını takiben ganglion geniküli besleyen dalı
olan petrosal arter verir. Cerrahi esnasında OMA feda edilecekse ve bu petrosal arter seviyesinin üzerinden
yapılmalıdır ki ganglion genikülinin arteriyel beslenmesi bozulmasın. Orta fossa cerrahisinde foremen
spinosumdan geçen orta meningeal arterin feda edildiği durumlarda, ganglion genikülinin besleyicisi olan
petrosal arter korunmalıdır. Sıklıkla cerrahi girişim ya da kadavra disseksiyonlarında görülemeyen bu arterin
korunabilmesi için OMA’nın foremen spinosumdan çıkışının 1cm superiorundan sakrifeye edilmesi
önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: Orta fossa yaklaşımı, Ganglion geniküli, Orta meningeal arter
ABSTRACT
The middle fossa approach is a surgical approach developed for the removal of small lesions in the internal
acoustic canal while preserving hearing. During this surgical approach, the first structure that we encounter
with the retraction of the temporal lobe is the middle meningeal artery (OMA), which arises from the foramen
spinosum. This artery, which attaches to the dura, is often sacrificed during surgery. Sacrification of this artery
sometimes disrupts the nutrition of the ganglion geniculate, causing facial nerve palsy. The aim of this study
is to show the artery supplying the ganglion geniculate from the middle meningeal artery, which is not often
seen in surgical and cadaver dissections. It is important in neurosurgery practice to preserve these anatomically
and surgically rare structures, as they can cause serious clinical consequences. A posterior endoscopic
suboccipital medial approach was applied to the third ventricle in 2 silicone-injected cadavers in Cerrahpaşa
Medical Faculty, Micro- Endoneurosurgery and Neuroanatomy Laboratory. Each stage of the dissections was
photographed with the Karl Storz brand endoscope using 3D shooting technique. In the middle fossa approach,
following the temporal craniotomy made from the tragus anterosuperior, the temporal lobe is elevated
superiorly, and the middle meningeal artery (OMA) emerges from the foremen spinosum. Following its exit
from the foramen spinosum, the OMA gives rise to the petrosal artery, a branch that supplies the ganglion
geniculate. If the OMA is to be sacrificed during surgery, it should be done above the petrosal artery level so
that the arterial supply of the ganglion geniculate is not impaired. In middle fossa surgery, in cases where the
middle meningeal artery passing through the foremen spinosum is sacrificed, the petrosal artery, which is the
feeder of the ganglion genicula, should be preserved. It has been suggested that the OMA should be sacrificed
1 cm superior to its exit from the foremen spinosum in order to preserve this artery, which is not frequently
seen in surgical interventions or cadaver dissections.
Keywords: Middle fossa approach, Ganglion geniculi, Middle meningeal artery
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EFFECT OF NAC TREATMENT IN DIABETIC RETINAL DAMAGE AND ASSOCIATION
WITH VISFATIN
Abdullah KARADAG
ORCID: 0000-0003-3620-9589
Ahmet TURK
ORCID: 0000-0003-0903-3522
Alper YALCIN
ORCID: 0000-0002-8975-1008
ABSTRACT
Background: Oxidative stress is the primary mechanism playing an important role in the retina damage
caused by Diabetes Mellitus (DM) and antioxidant molecules such as N-Acetylcysteine (NAC) can reduce
oxidative stress levels in tissues. Visfatin that it has insulin mimetic activity, has various physiological roles
in oxidative stress.
Aim: we aimed to investigate the role of NAC about prevention of damage caused by Diabetes mellitus in the
retina and its association with visfatin activity.
Material and Methods: Our experiment was designed as 30 days.Rats were divided into 4 groups as follows:
Control, NAC (NAC group, were administered daily 100mg/kg NAC i.p.) DM (It was created with a single
dose of 50 mg/kg intraperitoneal injection(i.p) of streptozotocin in the diabetes group) Treatment (DM +
NAC groups were treated with i.p.100 mg/kg NAC daily.) At the end of the experiment period, retinal samples
of all groups were examined histopathologically (Hematoxylin eosin staining) and immunohistochemically
(Visfatin)
Results: It was found that control and NAC groups have normal retinal morphology. In the DM group, it
was seen that gaps were observed between the pigment epithelium, irregularity in the limiting membrane,
degenerative changes in the bacillus cells and part of the cone, nuclei with pycnosis, thinning of the inner
limiting membrane, degeneration of the ganglion cells and thickening of the wall and small capillaries. After
the treatment, It was observed that degenerative changes were decreased in the DM+ NAC group. A highly
significant increase in visfatin immunoreactivity was found in the DM group according to the control
(p<0,0001) and it was significantly decreased after the treatment.
Conclusion: Our results suggest that NAC has protective effect in diabetic retinopathy and visfatin may
played an important role in the tissue damage.
Keywords: Visfatin, Retina, Diabetes mellitus
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İN SİLİKO YAKLAŞIMLAR İLE BELİRLENEN POTANSİYEL NÖRAMİNİDAZ
İNHİBİTÖRLERİ
POTENTIAL NEURAMINIDASE INHIBITORS DETERMINED BY IN SILICO APPROACHES
Ferah COMERT ONDER
ORCID: 0000-0002-4037-1979
ÖZET
İnfluenza halk sağlığı açısından sorun olmaya devam etmektedir. İnfluenza yaşam döngüsü, viral
glikoproteinlerin, hemaglutinin ve nöraminidazın işlevselliği arasındaki doğru dengeye bağlıdır. Sialik asit
içeren yüzey reseptörlerine bağlanan hemaglutinin, bir füzyon proteinidir ve virüs partikülünün füzyonuna
yardımcı olur. Bu viral içselleştirme nedeniyle, bir ekzosialidaz olan nöraminidaz tarafından sialik asit ve
şeker arasındaki α-ketosidik bağlantı oluşturulur. Oseltamivir, grip önleyici ilaçlardan biri olarak bilinir ve
nöraminidaz enzimine benzer bağlanma kapasitesine sahiptir. Mutasyonlar sonucu kullanımları sınırlı olabilir.
Bu durum yeni adayların keşfedilmesiyle başarılabilir. Bu nedenle, potansiyel anti-grip ajanlarının tasarımında
yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda piyasaya sürülen ilaçlarla yeni ve güvenli ilaç adaylarını
tahmin etmek mümkündür, bu da in vitro ve in vivo araştırmaların devam etmesine yol açmaktadır. Bu nedenle
bu çalışmada referans ilaç olarak oseltamivir kullanılmış ve in siliko analizi ile ilaç adayları belirlenmiştir.
Sonuçlar, tanımlanan yapı iskelelerinin öncü anti-grip ajanların tasarımına ve sentezine yardımcı olabileceğini
göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: İnfluenza A virüsü alt tipi (H1N1), nöraminidaz inhibitörleri, in siliko yaklaşımlar
ABSTRACT
Influenza maintains a problem for public health. The influenza life cycle depends on an accurate balance
between the functionality of viral glycoproteins, hemagglutinin and neuraminidase. Hemagglutinin that binds
to surface receptors containing sialic acids, is a fusion protein and it helps to the fusion of virus particle. Due
to this viral internalization, α-ketosidic linkage between sialic acid and sugar is formed by neuraminidase that
is an exosialidase. Oseltamivir is known one of anti-influenza drugs and they have similar binding capacity to
the neuraminidase enzyme. Their usage can be limited in the resulted from mutations. This may be achieved
by the discovery of novel candidates. Thus, there are needed new approaches in the design of potential antiinfluenza agents. In recent years, it is possible to guess the new and safe drug candidates with the marketed
drugs, so this lead to continue in vitro and in vivo research. Therefore, in the current study, oseltamivir was
used as a reference drug and drug candidates were determined by in silico analysis. The results showed that
identified scaffolds may be helped to design and synthesis of lead anti-influenza agents.
Keywords: Influenza A virus subtype (H1N1), neuraminidase inhibitors, in silico approaches
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BOYUN ÜÇGENLERİ VE İÇERİKLERİ
NECK TRIANGLES AND THEIR CONTENTS
Ahmet Faruk ÖZDEMİR
ORCID: 0000-0002-7919-1609

ÖZET
Boyun üstte çene ucu(gnathion), mandibulanın açısı(gonion), proc. mastoideus ve protuberentia occipitalis
externa(inion)’dan geçen sirküler bir sınırla caput’tan; aşağıda suprasternal notch ve clavicula’nın üst kenarı,
acromion ve acromion’dan C7’nin proc. spinosus’una çekilen çizgi(linea acromiocervicalis) ile thorax’tan
ayrılır. Boyun; ense bölgesi (regio cervicalis posterior) hariç boynun her bir yarısı m. sternocleidomastoideus
ile ön ve arka iki topografik bölgeye ayrılır. Ön bölge regio cervicalis anterior (trigonum cervicale anterius),
arka bölge regio cervicalis lateralis (trigonum cervicale posterius) olarak adlandırılır. M.
sternocleidomastoideus kitlesinin olduğu bölge ayrı bir bölge olarak ele alınır (regio sternocleidomastoidea).
Regio cervicalis anterior (trigonum cervicale anterius); önde linea mediana anterior, yukarıda corpus
mandibulae ve arka-dışyanda m. sternocleidomastoideus’un ön kenarı ile sınırlanan bir bölgedir. M.
digastricus ve m. omohyoideus’un venter superior’u ile trigonum submandibulare, trigonum submentale,
trigonum caroticum ve trigonum musculare olarak isimlendirilen üçgen alanları oluştururlar. Regio cervicalis
lateralis (trigonum cervicale posterius); önde m. sternocleidomastoideus’un arka kenarı, arkada m.
trapezius’un ön kenarı, aşağıda clavicula’nın üst kenarı ile sınırlandırılmış bölgedir. Bölge m.
omohyoideus’un venter inferior’u ile yukarıda trigonum omotrapezoideum, aşağıda trigonum omoclaviculare
olarak iki üçgen alana bölünür. Regio cervicalis posterior üstte proc. mastoideus ve protuberentia occipitalis
externa(inion)’dan geçen sirküler hat ve aşağıda clavicula’nın üst kenarı, acromion ve acromion’dan C7’nin
proc. spinosus’una çekilen çizgi ve her iki m. trapezoideus’un ön sınırı arasında kalan bölgeyi oluşturur.
Derininde trigonum suboccipitale bulunur. Boyunda tanımlanan bu bölgeler subfasyal katmanda kaslar ve
bunların sınırladığı boyun üçgenleri, önemli damar ve sinirler ile viseral organlar gibi anatomik olarak önemli
yapıları barındırır. Bu bölgelerin anatomik olarak tanımlanması bu bölge ile ilgili yapılacak işlemlerde
yapıların düzgün biçimde tanımlanabilmesine ve bu bölgenin cerrahisiyle ilgilenen hekimler için landmarkları
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Boyun, Anatomi, Cerrahi Landmarklar.
ABSTRACT
The neck is separeted from the head superiorly by an imaginary circular line passes through the chin(gnathion),
angle the mandibula(gonion), proc. mastoideus and protuberentia occipitalis externa; and also separated from
the thorax inferiorly by an imaginary circular line passes through the suprasternal notch, superior border of
the clavicula, proc. spinosus of C7. Neck region except from the back of neck(regio cervicalis posterior) is
divided into two anterior and posterir topographic region by m. sternocleidomastoideus. Anteriorly located
region is called regio cervicalis anterior (trigonum cervicale anterius), posteriorly located region is called regio
cervicalis lateralis (trigonum cervicale posterius). Area where the mass of m. sternocleidomastoideus is
located handled separately(regio sternocleidomastoidea). Regio cervicalis anterior (trigonum cervicale
anterius) is limited anteriorly linea mediana anterior, superiorly corpus mandibulae and posterolaterally
anterior border of m. sternocleidomastoideus. Trigonum submandibulare, trigonum submentale, trigonum
caroticum and trigonum musculare are defined by their relation to m. digastricus and m. omohyoideus venter
superior in this region. Regio cervicalis lateralis (trigonum cervicale posterius) is limited anteriorly posteior
border of m. sternocleidomastoideus, posteriorly anterior border of m. trapezius, inferiorly superior border of
the clavicula. This region is divided into two triangle by m. omohyoideus venter inferior; trigonum
omotrapezoideum located superiorly and trigonum omoclaviculare located inferiorly. Regio cervicalis
posterior is limited superiorly by an imaginary line passes through proc. mastoideus and protuberentia
occipitalis externa(inion); inferiorly by an imaginary line passes through superior border of clavicula,
acromion and proc. spinosus of C7; laterally anterior border of m. trapezoideus. Trigonum suboccipitale is
located deeply in this region. These identified neck regions those subfacially bounded triangles contains
anatomically important structures like vessels, nerves and visceral organs. Anatomic identification of these
regions provide appropriate identification of important structures during surgical procedures and also provide
landmarks for surgeons who are interested in this area.
Keywords: Neck, Anatomy, Surgical Landmarks.
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CHRONIC PANCREATITIS MIMICKING PANCREATIC HEAD CANCER
Abdullah OKAN
ORCID: 0000-0002-6786-1732
ABSTRACT
Mass forming chronic pancreatitis (MFCP) may mimic pancreatic cancer (PC) and develope in some patients
with various forms of chronic pancreatitis such as autoimmune and paraduodenal pancreatitis. It is very
important to differentiate MFCP from PC in order to avoid from wrong diagnosis and unnecessary pancreatic
resection. Here, we present a case of chronic pancreatitis, who was firstly diagnosed with pancreatic head
cancer and underwent total pancreatectomy. A 74-year-old male patient was applied to our outpatient clinic
due to elevated serum liver enzyme values. Important laboratory findings were as follows: AST: 431, ALT:
710, GGT: 495 (IU/L); Total Bilirubin: 1.58, Direct bilirubin:0.82 (mg/dl), CA-19-9: 28.07 U/ml (N: <34).
Serum IgG4: 0.611 g/L (N: 0.030-2.010). Abdominal ultrasonography showed a 3x2 cm mass lesion in the
head of the pancreas. In endoscopic ultrasound, the pancreas was partially lobular in appearance and the
pancreatic duct slightly dilated. Again, same mass lesion compressing the distal common bile duct was
observed and FNAB performed. The pathological result showed chronic pancreatitis; there was also no IgG4positive plasma cell infiltration in the biopsy specimen. PET-CT was also performed because the suspicion of
malignancy continued; a solid mass lesion of 3 cm was observed in the pancreatic head with increased
pathological FDG uptake (SUVmax value: 7.3). Surgery was decided. Firstly, the head of the pancreas was
removed; since macroscopically hard tumoral tissue was observed on the section surface, it was recut from 2
cm distal; because the same surface persisted to appear, total pancreatectomy was performed. In the
pathological examination of the entire pancreatic tissue, chronic pancreatitis was detected and there was no
sign of malignancy. New diagnostic tools are needed to differentiate MFCP from PC. There is a need to further
increase the sensitivity of PET-CT to diagnose cancer.
Keywords: Mass forming chronic pancreatitis, Mimic, Pancreatic cancer
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BİYOLOJİK RİSK OLARAK: MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
AS A BIOLOGICAL RISK: MONKEYPOX VIRUS
Pınar KURT
ORCID: 0000-0002-4837-2394
Maymun Çiçeği (Monkeypox) virüsü zarflı ve çift sarmallı bir DNA virüsüdür ve Poxviridae ailesinden
Orthopox cinsinin bir üyesidir. Virüsün neden olduğu hastalık ilk kez 1958'de araştırma için tutulan
maymunlarda ortaya çıkmıştır. İnsanlarda ise 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde görülmüştür.
Özellikle Orta ve Batı Afrika’da sık rastlanan çiçek hastalığına neden olmuştur. Hastalık viral kaynaklı olup
zoonotik yani hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalıktır. Çiçek aşısı olmayan insanlarda ölüm oranı %11,
maymun çiçeğine bağlı pnömoni oluşması durumunda ise ölüm oranı %50' ye yükselmektedir. Hastalık
özellikle Afrika da görülmekle birlikte seyahat gibi durumlarda diğer ülkelere de yayılmaktadır. Genellikle
maymun çiçeği semptomları birkaç hafta içinde geçer, bazı kişilerde ise ağır seyreder ve ölümlere neden
olabilir. Özellikle de çocuklar, yeni doğanlar ve bağışıklık yetersizliği olanlar risk altındadır. Yoğun olarak
avuç içi, yüz ve ayak tabanında kabarık içi sıvı dolu döküntüler şeklinde görülür. Maymun çiçeği, vahşi
hayvanlarla, hasta veya ölü hayvanlarla korunmasız temas ve etlerinin tüketilmesi ile bulaşmaktadır. İnsandan
insana bulaş ise temas ve ortak eşyaların kullanımı ile gerçekleşmektedir. Risk faktörleri konusunda
farkındalığı artırmak ve alınabilecek önlemler konusunda bireyleri eğitmek etkili olacaktır. Maymun çiçeğinin
önlenmesi ve kontrolü için aşılamanın uygunluğunu belirlemek için bilimsel çalışmalar devam etmektedir.
Biyolojik bir risk olarak hastalık aşı ya da bireysel-kurumsal tedbirler ile kontrol altına alınmaya
çalışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biyolojik risk, Maymun çiçeği virüsü, Orthopox, Poxviridae, Salgın.
ABSTRACT
Monkeypox virus is an enveloped, double-stranded DNA virus and is a member of the genus Orthopox of the
family Poxviridae. The disease caused by the virus first appeared in monkeys hired for research in 1958. In
humans, it was seen in the Democratic Republic of the Congo in 1970. It has caused smallpox, which is
especially common in Central and West Africa. The disease is of viral origin and is a zoonotic disease that is
transmitted from animals to humans. The mortality rate in people who are not vaccinated for smallpox is 11%,
and in case of pneumonia due to monkeypox, the mortality rate rises to 50%. Although the disease is especially
seen in Africa, it also spreads to other countries in cases such as travel. Usually, the symptoms of monkeypox
go away within a few weeks, but in some people it is severe and can cause death. Children, newborns and the
immunocompromised are particularly at risk. It is seen in the form of swollen, liquid-filled rashes on the
palms, face and soles of the feet. Monkey pox is transmitted through unprotected contact with wild animals,
sick or dead animals, and consumption of their meat. Human-to-human transmission is transmitted by contact
and the use of shared objects.
Increasing awareness about risk factors and educating individuals about the precautions that can be taken will
be effective. Scientific studies are ongoing to determine the appropriateness of vaccination for the prevention
and control of monkeypox. As a biological risk, the disease is tried to be controlled by vaccination or
individual-institutional measures.
Keywords: Biological risk Monkeypox virus, Orthopox, Poxviridae, Outbreak.
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RATLARDA DENEYSEL OLARAK DİETİLNİTROZAMİN İLE İNDÜKLENEN
HEPATOSELLÜLER KARSİNOGENEZİS SÜRECİNDE URTİCA DİOİCA’NİN ANTİTÜMÖR
ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF ANTITUMOR EFFICACY OF URTICA DIOICA IN
DIETHYLNITROSAMINE-INDUCED HEPATOCELLULAR CARCINOGENESIS PROCESS IN
RATS
Ömer Faruk KELEŞ
ORCID: 0000-0002-7869-5311
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ÖZET
Karaciğerin primer malign tümörlerinin çok büyük bir kısmını hepatosellüler karsinom oluşturmaktadır.
Dietilnitrozamin (DEN), genetik etkili kimyasal kansorejenlerin büyük bir kısmını teşkil etmektedir.
Günümüzde alternatif tıpta yaygın bir şekilde kullanılan ısırgan otunun birçok medikal özelliklere sahip
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, ratlarda deneysel olarak DEN ile indüklenen hepatosellüler
karsinogenezis sürecinde Urtica dioica tohumu ekstraktının (UDTE) antitümör etkinliği araştırılmıştır. UDTE
grubu; her bir rat günlük olarak orogastrik 1 ml UDTE (0,5 ml eter yağ ekstresi ve 0,5 ml etanol ekstresi),
DEN grubu; 200 mg DEN/kg/rat, DEN+UDTE-1 grubu; 200 mg DEN/kg/rat + her bir rat günlük olarak
orogastrik 1 ml UDTE (etanol ekstresi), DEN+UDTE-2 grubu; 200 mg DEN/kg/rat DEN+her bir rat günlük
olarak orogastrik 1 ml UDTE (eter yağ ekstresi) aldı. Biyokimyasal olarak TOS, MDA, SOD, GSH-Px, CAT,
TAS, AST, ALT, LDH, CA 15-3, CA 19-9 ve CA 125-II aktivite/seviyeleri araştırılarak antitümör aktivitesi
değerlendirildi. Patolojik olarak DEN grubunda karaciğerde ince granüler bir görünüm; histopatolojik olarak
ise hepatositlerde yaygın olarak büyük ve küçük hücre değişimleri ile karakterize displaziler ile dejenerasyon,
safra kanalı hiperplazisi, yangısal hücre infiltrasyonları, fibrozis ve kolestazis gözlendi. DEN+UDTE
gruplarında bu morfolojik değişikliklerden büyük hücre değişimlerinin, kistik dejenere hepatositlerin ve
fibrozisin oluşmadığı, diğerlerinin ise hafif düzeylerde kaldığı gözlendi. Bu bulgulara göre; DEN ile
indüklenen hepatosellüler karsinogenezis sürecinde UDT ekstraktının güçlü antioksidan kapasitesi sayesinde
doku hasarını engelleyerek çok belirgin düzeyde antitümör etkinliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rat, Karaciğer, Dietilnitrozamin, Urtica dioica, Histopatoloji
ABSTRACT
A large part of the primary malignant tumors of the liver is hepatocellular carcinoma. Diethylnitrosamine
(DEN) constitutes a large part of genetically effective chemical carcinogens. It is known that stinging nettle,
which is widely used in alternative medicine today, has many medicinal properties. In the present study, the
antitumor activity of Urtica dioica was investigated in the process of hepatocellular carcinogenesis induced
by diethylnitrosamine in rats. UDS group rats were given 1 ml of UDS extract (0.5 ml ether oil extract and
0.5 ml ethanol extract) orogastrically daily for 16 weeks. DEN group were given 200 mg/kg DEN once
intraperitoneally. DEN+UDSE-1 group were given 200 mg/kg DEN once intraperitoneally and 1 ml of UDS
ethanol extract orogastrically daily for 16 weeks. DEN+UDSE-2 group were given 200 mg/kg DEN once
intraperitoneally and 1 ml of UDS ether oil extract orogastrically daily for 16 weeks. Biochemically; antitumor
activity was evaluated by investigating TOS, MDA, SOD, GSH-Px, CAT, TAS, AST, ALT, LDH, CA 15-3,
CA 19-9 and CA 125-II activity/levels.
Pathologically, in the DEN group, there was a fine granular appearance on the surface of the livers.
Histopathologically, the dysplasias in the form of large and small cell changes were commonly observed in
hepatocytes. Additionally, bile duct hyperplasia, inflammatory cell infiltrations, fibrosis and cholestasis were
seen in the liver parenchyma. In the groups receiving UDSE with DEN, dysplastic large cell changes, cystic
degenative hepatocytes and fibrosis were not observed, however the other pathological changes were at mild
levels. According to these results, in the process of hepatocellular carcinogenesis induced by
diethylnitrosamine, it was concluded that UDS extract has a very significant antitumor activity by preventing
tissue damage due to its strong antioxidant capacity.
Keywords: Rat, Liver, Diethylnitrosamine, Urtica dioica, Histopathology
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TÜRK POPULASYONUNDA ATLAS POSTERİOR ARKINDA KEMİKLİ KÖPRÜNÜN
PREVALANSINI DEĞERLENDİREN BİR ÇALIŞMA
A STUDY EVALUATING THE PREVALENCE OF THE BONY BRIDGE IN THE ATLAS
POSTERİOR ARCH IN A TURKISH POPULATION
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ÖZET
Amaç: Pontikulus posticus (PP), atlasın superior artiküler fossasının arkasında yer alan retroglenoid tüberkülü
posterior arkı ile birleştiren kemikli bir arktır. Bu çalışmanın amacı Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dentomaksillofasiyal Radyoloji Anabilim Dalı'na çeşitli nedenlerle başvuran ve lateral
sefalometrik radyografileri çekilen bireylerde atlas vertebra yerleşimli PP prevalansını, cinsiyet ve yaş grubu
ile ilişkisini belirlemek ve bilimsel literatürdeki bulgularımızı benzer çalışmalarla karşılaştırarak incelemektir.
Gereç ve Yöntem: 835 lateral sefalogramda PP varlığı ve tipleri araştırıldı. Her hastaya bir kimlik numarası
verildi ve demografik bilgileri, PP yokluğu/varlığı, varsa PP tipi kaydedildi. Elde edilen değerlerin dağılımları
Pearson Ki-kare testi kullanılarak analiz edildi. p değerleri < 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Deneklerin ortalama yaşı 16.90 ± 5.73 yıldı (yaş aralığı 7-55). Analiz edilen örnekte PP'nin
prevalansı %25,1'dir (tamamlanmış form %11,0, tamamlanmamış form %14,1). Cinsiyetler arasında anlamlı
fark vardı (p = 0,001) (erkek hastalarda daha yaygın: 110/347; %31,7). Yaş grupları arasında anlamlı fark
bulunmadı (p > 0.05).
Sonuç: PP nadir görülen bir anomali değildir ve hastaya lateral sefalogramda PP'yi saptamanın etkileri ve
önemi anlatılmalıdır. Örneklem sayısını genişletmek, olası bölgesel varyasyonları doğrulamak ve bilgisayarlı
tomografi (BT) ve koni ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) taramaları gibi daha gelişmiş radyolojik
incelemelerle analizi geliştirmek için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: ponticulus posticus, prevalans, lateral sefalometrik radyograf
ABSTRACT
Objective: The ponticulus posticus (PP) is a bony arch that connects the retroglenoid tubercle located
posterior to the superior articular fossa of the atlas with their posterior arch. The aim of this study was to
determine the prevalence of PP located on the atlas vertebrae of individuals who applied to Necmettin Erbakan
University, Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology for various reasons whose
lateral cephalometric radiographs were taken, to determine their relationship with gender and age group, and
to analyze our findings in the scientific literature comparison with similar studies.
Material and Method: The presence and types of PP were investigated on 835 lateral cephalograms. Each
patient was assigned an identification number, and demographic information, absence/presence of PP, if
present, type of PP was recorded. Distributions of obtained values were analysed using Pearson’s Chi-square
test. p values < 0.05 were considered statistically significant.
Results: The mean age of subjects was 16.90 ± 5.73 years (range 7–55). In the analysed sample, PP had a
prevalence of 25.1 % (complete form 11.0 %, incomplete form 14.1 %). There was a significant difference
between genders (p = 0.001) (more prevalent in male patients: 110/347; 31.7 %). No significant difference
was found between age groups (p > 0.05).
Conclusion: PP is not a rare anomaly, and the patient must be told of the implications and importance of
detecting PP on a lateral cephalogram. Further studies are needed to widen the sample, verify possible regional
variations and improve the analysis by more advanced radiological examinations such as computed
tomography (CT) and cone beam computed tomography (CBCT) scans.
Keywords: ponticulus posticus, prevalence, lateral cephalometric radiographs
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12 HAFTALIK CİMNASTİK TEMEL EĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK
PAREMETRELERİNE ETKİSİ: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇOCUKLARDA BİR
ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF 12 WEEKS OF GYMNASTIC BASIC EDUCATION ON PHYSICAL FITNESS
PARAMETER: A RESEARCH IN EARLY CHILDHOOD PERIOD
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ÖZET
Giriş: Erken çocukluk dönemi temel hareket becerilerinin kazandırılması ve fiziksel uygunluk
parametrelerinin iyileştirilmesinde en önemli dönemdir. Bu çalışmanın amacı, 12 haftalık cimnastik temel
eğitiminin okul öncesi çocukların fiziksel uygunluk parametreleri üzerine etkisini incelemektir.
Yöntem: Araştırma deneysel yöntem uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini 5-6 yaş grubu 37 kız ve 29
erkek toplam 66 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara 12 hafta cimnastik temel eğitimi uygulanmıştır.
Egzersizler başlamadan ön test 12 hafta sonunda ise son test ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada fiziksel
ölçümler (boy, vücut ağılığı) ölçülmüştür. Çocukların motor performanslarını ölçmek amacıyla durarak uzun
atlama, dikey sıçrama, otur uzan eriş testi ve 5 m sürat testleri uygulanmıştır. Veriler IBM SPSS 25,0
programında analiz edilmiştir.
Bulgular: Kızlar ve erkeklerin dikey sıçrama, yatay sıçrama ve esneklik değerlerinde anlamlı farklılık tespit
edilmiştir. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında kızlarda dikey sıçrama, yatay sıçrama ve esneklik
değerlerinde daha fazla artış bulunmuştur. Ancak 5 metre sürat testlerinde farklılık bulunmamıştır.
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak 12 haftalık cimnastik temel eğitimi çocukların fiziksel uygunluk
parametrelerinde anlamlı iyileşmeler sağladığı bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: temel hareket, cimnastik, fiziksel uygunluk, antropometrik özellikler, çocuk
ABSTRACT
Introduction: Early childhood is the most important period for gaining basic movement skills and improving
physical fitness parameters. The aim of this study was to examine the effect of 12-week gymnastics training
on physical fitness parameters of children.
Method: Experimental method was applied in the research. The sample of the study consists of 66 students,
37 girls and 29 boys, in the 5-6 age group. 12 weeks of gymnastic basic training was applied to the participants.
Pre-test measurements were made at the beginning of the exercises, and post-test measurements were carried
out at the end of 12 weeks. Physical measurements (height, body weight) were measured in the study. In order
to measure the motor performances of the children, standing long jump, vertical jump, sit and reach reach test
and 5 m speed tests were applied. The data were analyzed in IBM SPSS 25.0 program.
Results: A significant difference was found in the vertical jump, horizontal jump and flexibility values of girls
and boys. When compared in terms of gender, more improvement were found in vertical jump, horizontal
jump and flexibility values in girls. However, no difference was found in the 5 meter speed tests.
Discussion And Conclusion: As a result, it was found that 12-week gymnastics exercise provided significant
improvements in children' physical fitness parameters.
Keywords: basic movement, gymnastics, physical fitness, anthropometric characteristic, child
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SİSPLATİNE DAYALI RETİNA VE OPTİK SİNİR HASARINA KARŞI RESVERATROLÜN
KORUYUCU ETKİLERİ: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
PROTECTIVE EFFECTS OF RESVERATROL AGAINST CISPLATINE-BASED RETINAL AND
OPTIC NERVE DAMAGE: AN EXPERIMENTAL STUDY
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Sibel TÜREDİ
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ÖZET
Çalışmamızın amacı; resveratrolün (RES) sıçanlarda sisplatin (CP) kaynaklı retina ve optik sinir hasarını doku
düzeyinde histopatolojik parametreler ile araştırmaktır. Çalışmada Wistar Albino cinsi (12-16 haftalık, 200250gr) 48 adet erişkin erkek sıçan; Kontrol grubu, RES 30 mg, RES 60 mg, RES 90 mg, CP, CP+ RES 30
mg, CP+RES 60 mg ve CP+RES 90 mg grubu olarak rastgele 8 farklı gruba ayrıldı. Deney süresinin bitiminde
sıçanlar derin anestezi altında sakrifiye edildi, göz ve optik sinir dokuları çıkarıldı. Histopatolojik analizlerde,
CP’nin retina tabakalarında ayrılma ve mikrovaskülarizasyon artışı, disorganizasyon, ödem, konjesyon ve
dejenerasyon izlendi. CP ile 30 mg resveratrol uygulamasının retinal tabakalarda gözlenen bu histopatolojik
hasarı önlediği görüldü. Fakat CP ile RES 60 ve RES 90 mg uygulamasında retinal kesitlerde
mikrovaskülarizasyon ve nükleer tabakalarda hafif dejenerasyon bulgularının devam ettiği gözlendi. CP
grubuna ait optik sinir dokusunda hafif derecede, perinöral tabakada dejenerasyon ve ayrılma izlenirken,
tedavi gruplarında dejenerasyon bulgularına rastlanmadı. Apoptoz değerlendirmesine göre; optik sinir
dokusunda AI açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Retinal tabakalarda CP
grubunda kontrol grubuna göre AI’in belirgin derecede arttı (p<0.05), CP+RES 30 ve CP+ RES 60 gruplarında
ise CP ile karşılaştırıldığında AI anlamlı derecede azaldı (p<0.05). Tedavi grupları kendi aralarında
karşılaştırıldığında ise CP+RES 60 ve CP+RES 90 grupları arasında anlamlı bir yoktu (p>0.05). Sonuç olarak,
CP’nin retina ve optik sinir dokusunda meydana getirdiği hasara karşı, farklı dozlarda uygulanan RES’in 30
mg olarak kullanımının etkin doz olabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, Resveratrol, Retina, Optik Sinir, Rat
ABSTRACT
The aim of our study; To investigate the retinal and optic nerve damage caused by resveratrol (RES) and
cisplatin (CP) in rats with tissue level histopathological parameters. In the study, 48 adult male rats of Wistar
Albino breed (12-16 weeks old, 200-250gr); The control group was randomly divided into 8 different groups
as RES 30 mg, RES 60 mg, RES 90 mg, CP, CP+ RES 30 mg, CP+RES 60 mg and CP+RES 90 mg groups.
At the end of the experiment period, the rats were sacrificed under deep anesthesia, eye and optic nerve tissues
were removed. In histopathological analyzes, detachment and increased microvascularization,
disorganization, edema, congestion and degeneration were observed in the retinal layers of CP. It was observed
that administration of 30 mg resveratrol with CP prevented this histopathological damage observed in retinal
layers. However, microvascularization in retinal sections and mild degeneration findings in nuclear layers
were observed in CP and RES 60 and RES 90 mg administration. While mild degeneration and separation in
the perineural layer were observed in the optic nerve tissue of the CP group, no signs of degeneration were
observed in the treatment groups. According to the apoptosis evaluation; There was no significant difference
between the groups in terms of AI in optic nerve tissue (p>0.05). In retinal layers, AI significantly increased
in the CP group compared to the control group (p<0.05), while AI significantly decreased in the CP+RES 30
and CP+ RES 60 groups compared to CP (p<0.05). When the treatment groups were compared among
themselves, there was no significant difference between the CP+RES 60 and CP+RES 90 groups (p>0.05). As
a result, we believe that the use of 30 mg of RES administered at different doses can be an effective dose
against the damage caused by CP in the retina and optic nerve tissue.
Keywords: Cisplatin, Resveratrol, Retina, Optic Nerve, Rat
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OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN KİŞİLERDE GENEL VE HASTALIĞA ÖZGÜ
YAŞAM KALİTESİ
GENERAL AND DISEASE SPECIFIC QUALITY OF LIFE IN INDIVIDUALS WITH
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SENDROME
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ORCID: 0000-0001-7471-2965
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ÖZET
Obstrüktif uyku apne sendromu, uyku esnasında üst solunum yolunda tekrarlayan tıkanmalara bağlı hava
akışındaki azalmayla karakterize uyku solunum bozukluğudur. Tıkanmalar nedeniyle hava akışındaki azalma
ve oksijen yetersizliği vücutta beyin ve kalp- damar dokuları başta olmak üzere birçok sistemi olumsuz
etkilemektedir. OUAS ile ilişkili problemler, eğitim ve iş hayatını, kişilerarası ilişkileri etkileyebilir ve
özellikle fonksiyonel kapasite, sağlık ve iyi oluş hissi ile ilişkili olarak yaşam kalitesini doğrudan bozabilir.
Günümüzde OUAS dahil birçok kronik hastalıkta yasam kalitesinin önemi üzerinde durulmaktadır.
Dolayısıyla bu çalışma ile OUAS’de genel ve hastalığa özgü yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve
karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
Çalışmamıza OUAS tanısı almış 32 kişi dahil edildi. Katılımcıların sosyo-demografik ve klinik bilgileri
sorgulandı. Gündüz uykululuğu Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesi Kısa
Form-36 (KF-36), hastalığa özgü yaşam kalitesi ise Calgary Uyku Apnesi Yaşam Kalitesi İndeksi (CUAYKİ)
kullanılarak değerlendirildi.
Çalışmaya dahil edilen 32 OUAS’li katılımcının 5’i kadın (%15,6), 27’si erkek (%88,4) olup yaş ortalamaları
49,21±12,30 yıl olarak hesaplandı. Katılımcıların EUÖ’ ye göre ortalama gündüz uykululuğu puanı
8,06±5,52, vücut kütle indeksi ise 30,16±4,56 kg/m2 idi. KF- 36 ve CUAYKİ ölçeklerinin tüm alt alanlarında
azalma saptandı. KF-36’nın fiziksel fonksiyon hariç diğer alt parametreleri (fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel
sağlık, enerji canlılık, emosyonel rol güçlüğü, sosyal işlevsellik ve ruhsal sağlık) ile CUAYKİ sonuç değeri
arasında doğrusal yönde orta kuvvette bir ilişki bulundu (p<0,05). Hastalığa özgü semptomlar ile EUÖ
arasında negatif yönde zayıf bir ilişki bulundu (p=0,037).
Sonuç olarak; OUAS'li bireylerde genel ve hastalığa özgü yaşam kalitesinin azaldığı, gündüz uykululuğu
arttıkça OUAS'ye bağlı semptomların yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisinin arttığı belirlendi. Klinik ve
akademik çalışmalarda hastalığa özgü yaşam kalitesi indeksi ile OUAS’ye özgü semptomların spesifik
etkilerinin değerlendirilmesi faydalı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Uyku apnesi; tıkayıcı uyku apne sendromu, yaşam kalitesi
ABSTRACT
Obstructive sleep apnea syndrome is a sleep breathing disorder characterized by a decrease in air flow due to
repeated blockages in the upper respiratory tract during sleep. The decrease in air flow and oxygen deficiency
due to blockages adversely affect many systems in the body, especially the brain and cardiovascular tissues.
Problems associated with OSAS can affect educational and work life, interpersonal relationships and directly
impair the quality of life, especially in relation to functional capacity, health, and a mood of well-being. Today,
the importance of quality of life in many chronic diseases including OSAS is being emphasized. Therefore,
this study aims to evaluate and compare the general and disease-specific quality of life in OSAS.
In thıs study, 32 participant diagnosed with OSAS were included. Socio-demographic and clinical information
of the participants were questioned. Daytime sleepiness, general quality of life and disease-specific quality of
life was evaluated using the Epworth Sleepiness Scale (ESS), Short Form-36 (SF-36) and Calgary Sleep
Apnea Quality of Life Index (C-SAQLI).
Of the 32 participants with OSAS included in the study, 5 were female (15.6%), 27 were male (88.4%), and
their mean age was calculated as 49.21 ± 12.30 years. The average daytime sleepiness score according to the
ESS of the participants was 8.06±5.52, and their body mass index was 30,16±4,56 kg / m2. All domains of
the SF-36 and SAQLI measures was determined reduction. SAQLI outcome values was moderately correlated
with vitality, bodily pain, general health perceptions, physical role functioning, emotional role functioning,
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social role functioning, mental health domains of SF-36. (p<0,01) Between SAQLI disease-specific symptoms
domain with ESS low negative correlation was found. (p = 0.037)
As a result, it was determined that the overall and disease-specific quality of life decreased in individuals with
OSAS,and the negative impact of OSAS-related symptoms on quality of life increased as daytime sleepiness
increased. In clinical and academic studies, it may be useful to evaluated the specific effects of Osas-specific
symptoms with the patient-specific quality of life index.
Keywords: Sleep apnea; obstructive sleep apnea syndrome; quality of life
GİRİŞ
Uyku, sinir sistemimizin de aktif katılımı ile vücutta meydana gelen bir dizi fizyolojik olay sonucu ortaya
çıkmaktadır. Organizmanın dinlenmesini, enerjinin korunmasını, sinir sisteminin gelişim ve onarımını
sağlayan doğal bir süreçtir. Otomatik işlevleri, bilişsel işlevleri, davranışları ve hücre içi mekanizmaları
kontrol eden sinir sistemi başta olmak üzere vücudumuzdaki birçok biyolojik sistem ile ilişkilidir. Kişilerin
uyku ihtiyacı yaş, cinsiyet, hastalık, kullandığı ilaçlar, fiziksel aktivite düzeyi, duygu durumu, yaşadığı çevre
koşulları gibi diğer birçok faktörden etkilenmektedir. 1,2
Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku sırasında üst solunum yolunda tekrarlı tıkanmalar ile oronazal
hava akışındaki azalmaya bağlı oksijen desatürasyonu ve arousallar ile ilişkili, sistemik etkileri olan yaygın
uyku solunum bozukluklarındandır.3,4 Cinsiyete göre tahmini prevalansı, erkeklerde %22 ve kadınlarda %17
olmakla beraber ilerleyen yaşla orantılı olarak bu değerler yükselmektedir.5
OUAS, sürekli gece kesintilerinden uyku yoksunluğuna ve yüzeysel uykuya neden olabilir. Bu da uyku
kalitesinde bozulma ve dolayısıyla dinlendirici olmayan uyku, sabah yorgunluğu, sabah baş ağrısı, gündüz
uykululuğu, dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, bilişsel işlev bozukluğu ve depresyon gibi sağlık
açısından çok çeşitli olumsuz etkilere sahiptir.4,6,7,8 Uykusuzluk, bir kişiyi fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak
etkileyen geniş kapsamlı sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir. Ayrıca, vücuttaki oksijen dengesini etkileyerek
hipertansiyon, kalp krizi, kalp hastalığı ve felç dahil olmak üzere çeşitli kardiyovasküler sorunlar için tehlike
yaratır. Kardiyovasküler morbiditeyi artırarak inme riskini artırır; atriyal fibrilasyon, koroner hastalık,
konjestif kalp yetmezliği ve hatta ani ölüm gibi çok ciddi sonuçları olduğu bildirilmiştir. OUAS ile ilişkili tüm
bu problemler, eğitim ve iş hayatını, kişilerarası ilişkileri etkileyebilir ve yaşam kalitesini doğrudan bozabilir.
4,7,8

Yasam kalitesi, kişisel sağlık durumuyla beraber kişisel iyilik halini de kapsayan oldukça geniş bir kavramdır.
Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesini, kişilerin yaşadıkları kültür ve değer sistemleri bağlamında hedefleri,
beklentileri, standartları ve kaygılarıyla ilişkili hayattaki konumlarına ilişkin algısı olarak tanımlamaktadır. 9
Günümüzde OUAS dahil birçok kronik hastalıkta yasam kalitesinin önemi üzerinde durulmaktadır.
Dolayısıyla OUAS’ de yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılan ölçeklerin değerlendirilmesi önem
kazanmıştır. OUAS' nin epidemiyolojik ve klinik çalışmalarında yaşam kalitesini ölçmek için çeşitli araçlar
kullanılmıştır. Kullanılan en yaygın genel yaşam kalitesi aracı, KF-36 (kısa form-36) olmuştur.10 KF-36 gibi
genel yaşam kalitesi ölçümleri, OUAS’ nin ve tedavilerinin spesifik etkilerini yeterince tespit edemeyebilir.
CUAYKİ, herhangi bir tedavi sonrası kişilerin yaşam kalitelerindeki değişikliği tespit etmede hassas olacak
hastalığa özgü bir yaşam kalitesi ölçüsü olarak tasarlanmıştır.11 Bu çalışma ile; OUAS’ de genel ve hastalığa
özgü yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
MATERYAL ve YÖNTEM
Katılımcılar ve Prosedür
Çalışmamıza OUAS olan 18 yaş ve üzeri, polisomnografi testi sonucunda apne hipopne indeksi (AHİ) değeri
5 ve üzerindeki gönüllü bireyler dahil edildi. Tüm bireyler COVID-19 pandemi süreci dolayısıyla çevrimiçi
platformlar aracılığıyla çalışmaya davet edilmiş ve çalışma hakkında bilgilendirilerek onayları alındı. OUAS
dışında uyku bozukluğu olması, psikiyatrik bozukluklar (örn. depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu, bipolar
duygudurum bozukluğu ve demans), alkol veya madde bağımlılığı, kronik pulmoner hastalık, anormal tiroid
fonksiyonu ve kanser gibi ciddi hastalıklar, bilişsel bozukluk, yakın zamanda yaşam kalitelerini olumsuz
etkileyebilecek (miyokard enfarktüsü gibi) akut bir hastalık geçirmek, iletişim kurmada güçlük çıkarılma
kriterlerini oluşturmaktadır.
Çalışmaya 57 OUAS’li hasta katıldı. Dahil edilme ve çıkartılma kriterleri göz önünde bulundurulduğunda 32
kişi çalışmaya dahil edildi. (Şekil-1)
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Katılımcılar (n=57)

Dahil edilmedi (n=25)
Ek uyku bozukluğu (n=21)
AHİ<5 (n=2)
Eksik bilgi (n=2)

Dahil edildi (n=32)

AHİ: Apne hipopne indeksi
Şekil 1. Akış diyagramı

Değerlendirme Araçları
Bilgilendirilmiş onamları alındıktan sonra, hastalardan sosyo-demografik ve klinik bilgilerini toplamak ve
yaşam kalitelerini değerlendirmek için hazırlanmış kendi kendilerine uygulanan bir anket dizisini
doldurmaları istendi.
KF-36 Yaşam Kalitesi Anketi
KF-36, hasta veya sağlıklı kişilerde uygulanabilen kısa bir ölçektir.12 Ölçek sağlıkla ilgili 8 alanı değerlendiren
36 sorudan oluşur. Fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, ağrı ve genel sağlık fiziksel komponent skoru;
sosyal fonksiyon, emosyonel rol güçlüğü, enerji-vitalite ve mental sağlık ise mental komponent skoru olarak
bilinir. Her alan 0 ile 100 arasında puanlanır. Yüksek puanlar yüksek yaşam kalitesini ifade eder. KF-36’nın
Türkçe geçerlik ve güvenirliği Koçyiğit ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.13
Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ)
Epworth Uykululuk Ölçeği uykululuk düzeyini sekiz farklı durumda sorgulayan kolaylıkla uygulanabilir bir
ölçektir.14 EUÖ dörtlü likert puanlamaya sahiptir. Yüksek puanlar gündüz uykululuğunun arttığını, toplam
puanın 10 puandan fazla olması ise anormal gündüz uykululuğunu göstermektedir.15 Dilimizdeki geçerlik ve
güvenirlik çalışması Ağargün ve arkadaşları tarafından 1999 yılında yapılmıştır.14
Calgary Uyku Apnesi Yaşam Kalitesi İndeksi (CUAYKİ)
CUAYKİ orijinal İngilizce adıyla ‘’Calgary Sleep Apnea Quality of Life İndex’’, Flemons ve Reimer
tarafından 1998’de bu bozukluğun hastalar için önemli temel unsurlarını kaydetmek ve klinik çalışmalarda
değerlendirici bir ölçüt olarak kullanmak için geliştirilmiş bir hastalığa özgü yaşam kalitesi indeksidir. İlk
dört alan bu popülasyon için önemli sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ölçütlerini değerlendirir: (A) Günlük
işlevler (11 öğe), (B) sosyal etkileşimler (13 öğe), (C) duygusal işlevsellik (11 öğe) ve (D) semptomlar (5
öğe). Tedaviye bağlı semptomlarla ilgili beşinci alan (E), isteğe bağlı olarak, bazı aktif tedavilerin uygulandığı
durumlarda olası yan etkilerini ölçmek için eklenebilir. Katılımcılardan yedili Likert ölçeğinde yanıt vermeleri
istenir. Düşük puanlar düşük yaşam kalitesini gösterir.11,17
İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel analizler, IBM SPSS Statistics 22 programı kullanılarak gerçekleştirildi. Verilerin normallik
analizleri Skewness-Kurtosis testi ile araştırıldı. Sosyo-demografik veriler ve yaşam kalitesi ölçeklerinin alt
boyutları için tanımlayıcı özellikleri; sıklık (n), yüzde (%) ve ortalama ± standart sapma (ort. ± SS) değerleri
kullanılarak analiz edildi. KF-36 ile CUAYKİ arasındaki ilişkinin belirlenmesi için korelasyon analizleri
‘Pearson korelasyon katsayısı’ kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi.
BULGULAR
Katılımcıların 5’i kadın (%15,6), 27’si erkek (%88,4) olup yaş ortalamaları 49,21±12,30 yıl olarak hesaplandı.
AHİ değerlerine göre 9 katılımcı (%28,1) hafif, 10 katılımcı (%31,3) orta ve 13 katılımcı (%40,6) şiddetli
OUAS’ ye sahipti. EUÖ’ ye göre 10 katılımcının (%31,3) gün içi artmış uykululuğu olduğu tespit edildi. Ek
olarak katılımcıların %46,9 u obez ve morbid obez kategorisindeydi. (Tablo 1)
Tablo 1: Katılımcıların demografik ve tanımlayıcı özellikleri
Değişkenler
Yaş (yıl)
Ort.±SS: 49,21±12,30
Cinsiyet
Eğitim düzeyi

Kadın
Erkek
Hiç eğitim almamış
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N
5
27
1

Yüzde (%)
15,6
84,4
3,1

İlkokul-ortaokul
3
9,4
Lise
10
31,3
Lisans
11
34,4
Lisansüstü
7
21,9
Sigara kullanımı
Evet
7
21,9
Hayır
25
78,1
Alkol kullanımı
Evet
8
25
Hayır
24
75
2
VKİ
Ort.±SS: 30,16±4,56 kg/m
<25 (normal)
2
6,3
25-29,99 (Fazla kilolu)
15
46,9
30-39,99 (şişman, obez)
13
40,6
>40 (morbid obez)
2
6,3
AHİ
5-14 (hafif)
9
28,1
15-29 (orta)
10
31,3
30 ve üzeri (ağır)
13
40,6
EUÖ
Ort.±SS:8,06±5,52
≤10
22
%68,8
>10
10
%31,3
N: Sıklık, Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma, AHİ: apne hipopne indeksi, EUÖ: Epworth uykululuk ölçeği,
VKİ: Vücut kitle indeks, %: Yüzde, kg: kilogram, m2: metrekare
Tüm katılımcıların genel ve hastalığa özgü yaşam kalitesinde azalma olduğu görüldü. AHİ değeri arttıkça
CUAYKİ’nin tüm alt alanlarında, KF-36’nın ise fiziksel fonksiyon, sosyal işlevsellik ve emosyonel rol
güçlüğü alanlarında azalmalar saptandı. (Tablo 2)
Tablo 2: Yaşam kalitesi anketleri ortalama ve standart sapma değerleri
Toplam

Hafif OUAS

Orta OUAS

Ağır OUAS

(Ort.±SS)

(Ort.±SS)

(Ort.±SS)

(Ort.±SS)

4,1 ± 1,2

4,4 ± 0,5

4,1 ± 0,4

3,9 ± 0,4

4,2 ± 1,6

4,5 ± 0,5

4,6 ± 0,5

3,7 ± 0,5

Duygusal işlevler

4,1 ± 1,4

4,1 ± 0,4

4,5 ± 0,4

3,7 ± 0,4

Semptomlar

2,6 ± 1,9

2,2 ± 0,6

2,7 ± 0,7

2,7 ± 0,5

Sonuç

3,7 ± 1,2

3,8 ± 0,4

4,0 ± 0,4

3,5 ± 0,4

Fiziksel fonksiyon

75,63 ± 21,95

81,1 ± 4,0

77,0 ± 7,4

70,8 ± 7,3

Fiziksel rol güçlüğü 55,50 ± 42,94

52,8 ± 15,8

52,5 ± 15,1

59,6 ± 10,8

Ağrı

63,10 ± 23,34

63,3 ± 6,1

53,5 ± 5,9

70,4 ± 7,8

KF-36 Genel sağlık

54,55 ± 16,77

50,0 ± 4,2

53,5 ± 6,1

58,5 ± 4,9

Enerji canlılık

46,56 ± 22,56

49,5 ± 5,0

38,0 ± 7,6

51,2 ± 7,0

Sosyal işlevsellik

64,84 ± 25,09

66,7 ± 9,5

63,8 ± 7,1

63,4 ± 7,3

70,4 ± 14,1

66,6 ± 12,2

59,0 ± 10,8

Günlük işlevler
CUAYKİ Sosyal etkileşimler

Emosyonel rol
güçlüğü

64,56 ± 38,74
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Ruhsal sağlık

55,69 ± 21,75

58,0 ± 5,1

52,6 ± 7,4

56,5 ± 7,1

Ort: Ortalama, SS: Standart Sapma, KF-36: Kısa Form 36, CUAYKİ: Calgary Uyku Apnesi Yaşam Kalitesi İndeksi

Tablo 3’te genel yaşam kalitesi anketi (KF-36) ile hastalığa özgü yaşam kalitesi anketi (CUAYKİ) arasındaki
ilişki gösterildi. KF-36’nın fiziksel fonksiyon alt parametresi ile CUAYKİ’ nin hiçbir alt parametresi arasında
anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>0,05). Fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji canlılık, emosyonel rol
güçlüğü, sosyal işlevsellik ve ruhsal sağlık gibi KF-36’nın diğer alt parametreleri ile CUAYKİ sonuç değeri
arasında doğrusal yönde orta kuvvette bir ilişki bulundu (p<0,05). CUAYKİ’ nin ilk üç alt parametresi (günlük
işlevler, sosyal etkileşimler ve duygusal işlevler) ile fiziksel rol güçlüğü, ağrı, genel sağlık, enerji canlılık,
emosyonel rol güçlüğü, sosyal işlevsellik ve ruhsal sağlık KF-36 alt parametreleri arasında (p<0,05); CUAYKİ
semptomlar alt parametresi ile KF-36 fiziksel rol güçlüğü, ağrı, enerji canlılık, ruhsal sağlık parametreleri
arasında (p<0,01) doğrusal yönde orta kuvvette bir ilişki olduğu bulundu. CUAYKİ semptomlar alanı ile EUÖ
puanı arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu saptandı (p=0,037). Semptomlar alanının puanı azaldıkça
EUÖ puanlarının arttığı dolayısıyla gündüz uykuluğu arttıkça hastalığa özgü semptomların yaşam kalitesine
olumsuz etkisinin arttığı belirlendi. (Tablo 3)
Tablo 3: KF-36 ve CUAYKİ bölümler arası korelasyon tablosu
N=32
CUAYKİ
KF-36

Semptomlar

Sonuç

r=0,030

r=0,180

r=0,144

p=0,401

p=0,87

p=0,324

p=0,433

r=0,612**

r=0,446*

r=0,357*

r=0,461**

r=0,568**

p=0,00

p=0,011

p=0,045

p=0,008

p=0,001

r=0,573**

r=0,368*

r=0,416*

r=0,425*

r=0,536**

p=0,001

p=0,038

p=0,018

p=0,015

p=0,002

r=0,448*

r=0,394*

r=0,466**

r=0,345

r=0,496**

p=0,01

p=0,026

p=0,007

p=0,053

p=0,004

r=0,579**

r=0,527**

r=0,618**

r=0,454**

r=0,654**

p=0,001

p=0,002

p=0,00

p=0,009

p=0,00

Emosyonel rol

r=0,496**

r=0,624**

r=0,468**

r=0,341

r=0,580**

güçlüğü

p=0,004

p=0,00

p=0,007

p=0,056

p=0,001

Sosyal işlevsellik

r=0,579**

r=0,533**

r=0,545**

r=0,325

r=0,587**

p=0,001

p=0,002

p=0,001

p=0,069

p=0,00

r=0,501**

r=0,450**

r=0,650**

r=0,383*

r=0,592**

p=0,003

p=0,01

p=0,00

p=0,03

p=0,00

Fiziksel fonksiyon

Fiziksel rol güçlüğü

Ağrı

Genel sağlık

Enerji canlılık

Ruhsal sağlık

Günlük

Sosyal

Duygusal

işlevler

etkileşimler

işlevler

r=0,070

r=0,154

p=0,701
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EUÖ

r=-0,117

r=-0,065

r=-0,072

r=-0,369*

r=0,211

p=0,525

p=0,725

p=0,695

p=0,037

p=0,246

* P <0,05.; ** P<0.01 by Pearson’s correlation, r: Pearson korelasyon katsayısı, KF-36: Kısa Form 36,
CUAYKİ: Calgary Uyku Apnesi Yaşam Kalitesi İndeksi

TARTIŞMA ve SONUÇ
Bu çalışma ile, OUAS’ li bireylerde genel ve hastalığa özgü yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve
karşılaştırılması amaçlandı. Çalışmada OUAS’ li tüm olguların yaşam kalitelerinde azalma olduğu belirlendi.
KF-36’nın fiziksel fonksiyon alt parametresi hariç diğer alt parametreleri ile CUAYKİ’ nin ilk üç bölümünün
(günlük işlevler, sosyal etkileşimler ve duygusal işlevler) ilişkili olduğu bulundu. Gündüz uykululuğu arttıkça
OUAS' ye bağlı semptomların yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkisinin arttığı belirlendi. AHİ değeri
arttıkça özellikle hastalığa özgü yaşam kalitesi değerlerinde düşüşler saptandı.
Erkek cinsiyet ve ileri yaş OUAS için değiştirilemeyen, obezite ise değiştirilebilir risk faktörlerindendir ve
OUAS görülme olasılığını artırır.18,19,20 Franklin ve Lindberg yaptıkları bir derlemede nüfus temelli
epidemiyolojik çalışmaları incelemişler ve OUAS’nin erkeklerde kadınlardan daha yaygın olduğunu, genel
popülasyonda erkek-kadın oranının yaklaşık 2: 1 olarak tahmin ettiklerini bildirmektedir. OUAS prevalansının
artan yaş ve obezite ile ilişkili olduğunu, yaşla birlikte obezite dahil diğer risk faktörlerinden bağımsız bir
şekilde artış gösterdiğini belirtmişlerdir.5 Peppard ve arkadaşları yaptıkları bir çalışmada vücut ağırlığındaki
%10'luk artışın AHİ’yi %32 artırırken, %10'luk bir azalmanın ise AHİ’yi %26 azalttığını belirtmişlerdir.18
Zhou ve arkadaşları OUAS'nin şiddeti ile ilişkili risk faktörlerini belirlemek için yapmış oldukları çalışmada
OUAS şiddetinin daha yüksek VKİ ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir.20 Çalışmamızda da literatürde
belirtilen risk faktörleri ile benzer doğrultuda katılımcıların yaş ortalaması 49,21±12,30 yıldı ve büyük
çoğunluğu (%84,4) erkek bireylerden oluşmaktaydı. Ayrıca 30,16±4,56 kg/m2 VKİ ortalaması ile %46,9’u
şişman-obez kategorisinde idi.
OUAS’de yaşam kalitesi ve hastalığa özgü yaşam kalitesi ile ilgili literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur.
Finn ve arkadaşları popülasyon temelli yaptıkları bir kohort çalışmasında uykuda solunum bozukluğu ile genel
sağlık durumu arasındaki ilişkiyi belirlemek için KF-36 kullanarak yaptıkları çalışmada; uyku ile ilişkili
solunum bozukluğunun genel sağlık durumunun düşük olmasıyla ilişkili bulmuşlar ve bu azalmanın klinik
olarak önemli olduğunu bildirmişlerdir. Üstelik AHİ değeri 5 iken hafif uykuda düzensiz solunum
bozukluğunda bile KF-36 sağlık alanlarında düşüşler meydana geldiğini bulmuşlardır.21 Lopes ve arkadaşları
yaptıkları bir çalışmada, OUAS’li kişilerde yaşam kalitesini KF-36 kullanarak değerlendirmişler ve yaşam
kalitesinin OUAS şiddeti ile orantılı bir azalma gösterdiğini belirtmişlerdir. AHI> 30 olan, genellikle gündüz
uykululuğu olan ve fiziksel olarak aktif olmayan OUAS’li kişilerde KF-36’nın tüm alanlarında önemli bir
azalma olduğunu göstermişlerdir.22 Çalışmamızda da benzer şekilde AHİ değeri arttıkça özellikle hastalığa
özgü yaşam kalitesi değerlerinde azalmalar görüldü. Gündüz uykululuğu arttıkça semptomların yaşam kalitesi
üzerindeki olumsuz etkisinin arttığı ve yaşam kalitesinin azaldığı bulundu.
Ayrıca çeşitli müdahalelerin etkinliğinin değerlendirilmesinde CUAYKİ tedavi ile ilgili semptomlar ve tedavi
etki bölümleri hem tedavinin olumlu- olumsuz etkinliğini ölçmede hem de hastalığa özgü parametrelerin
karşılaştırılmasında büyük avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde CUAYKİ’nin
birçok çalışmada yaşam kalitesi ile ilgili parametleri değerlendirmek için kullanıldığı görülmektedir. Batool
ve arkadaşlarının yapmış olduğu bir çalışmada CPAP'ın yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini uyku apnesine
özgü bir yaşam kalitesi indeksi ile değerlendirmek ve bu etkilerin uzun süre boyunca devam edip etmediğini
belirlemek için CUAYKİ kullanmış, CPAP tedavisinden sonra uyku apnesi hastaları arasında yaşam
kalitesinde önemli bir iyileşme bulamadıklarını bununla beraber şiddetli ve orta derecede OUAS olan kişilerde
CPAP kullanımıyla yaşam kalitesinde uzun vadeli iyileşme olabileceğini belirtmişlerdir.23 Coman ve
arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada OUAS hastalarının yaşam kalitelerini 3 aylık CPAP tedavisi öncesinde
ve sonrasında CUAYKİ ile değerlendirmişler, yaşam kalitesinde CPAP tedavisinden sonra başlangıca göre
daha iyi sonuçlara ulaşmışlar ve CUAYKİ’nin özellikle kısa süreli takipte bile CPAP tedavisinin faydalarını
vurgulamak için faydalı bir araç olduğunu bildirmişlerdir.24 Balsevičius ve arkadaşları tarafından yapılan bir
çalışmada horlama ve hafif-orta derece OUAS tedavisinde yumuşak damak radyofrekans tedavisi (RFT) ile
kombine radyofrekans destekli uvulopalatoplastinin (RF-UPP) etkinliği CUAYKİ kullanarak
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karşılaştırılmıştır. 13 hastaya yumuşak damak RFT, 19 hastaya ise kombine RF-UPP uyguladıktan sonra
kombine RF-UPP’nin horlama ve hafif ila orta derecede OUAS tedavisinde daha etkili gösterilmiştir.25 Tsui
ve arkadaşları orta-şiddetli OUAS’li kişilerde iki farklı cerrahi yöntem sonrası longitudinal yaşam kalitesi
değişikliklerini CUAYKİ ile beraber KF-36 ve Fonksiyonel Uyku Anketi kullanarak incelemişlerdir. Farklı
cerrahi yöntem geçirmiş gruplar arasında yaşam kalitesinde bir fark bulunamasa da her iki cerrahi yöntem
sonrası orta ila şiddetli OUAS hastalarında yaşam kalitesinin iyileştiği gösterilmiştir.26 Mador ve
arkadaşlarının CPAP ile tedavinin başlangıcında ısıtılmış nemlendirme eklenmesinin CPAP uyumunu artırıp
artırmayacağını aynı zamanda yaşam kalitesi ve subjektif uykululuğu iyileştirip iyileştirmeyeceğini
belirlemek için yaptıkları çalışmada CUAYKİ kullanarak yaşam kalitesi değerlendirilmiş ve ısıtılmış
nemlendirme eklenmesi uykululukta daha fazla iyileşmeye veya yaşam kalitesinde iyileşmeye yol açmadığı
bulunmuştur.27 Shin ve arkadaşları da yaptıkları bir çalışmada OUAS' de cerrahi ve cerrahi olmayan
yaklaşımların erektil disfonksiyon ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için ana sonuç
ölçütü olarak CUAYKİ kullanmış ve hem cerrahi hem de cerrahi olmayan tedavilerin hastalığa özgü daha iyi
yaşam kalitesinde iyileşmeler görülmüştür.28
Sonuç olarak çalışmamız, literatürdeki çalışmalarla paralel olarak OUAS’nin hem genel hem hastalığa özgü
yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca hastalığa spesifik bir ölçüm aracı
kullanıldığında OUAS’ye özgü problemlerin günlük yaşam üzerindeki etkisini çok daha sağlıklı anlaşılmasını
sağladığı düşünülmektedir. Buna ek olarak çalışmamız COVİD-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların değişen yaşam koşulları, uyku düzeni gibi durumlar değerlendirme sonuçlarına etki etmiş
olabilir. OUAS ve COVİD-19 ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar bulunmaktadır. Şiddetli COVİD-19 için ileri
yaş, erkek cinsiyet, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık, zayıf akciğer fonksiyonu, solunum hastalıkları
gibi OUAS ile ortak risk faktörleri ve komorbidite listelenmiştir.29 Strausz ve arkadaşları OUAS’nin diğer
potansiyel risk faktörlerinden bağımsız olarak şiddetli COVID-19 enfeksiyonu riski ile ilişkili olup olmadığını
ve OUAS hastalarında COVID-19'a yakalanma riskini değerlendirmişler ve OUAS'li hastaların OUAS
olmayanlarla COVİD-19’a yakalanma riskinin aynı olduğunu bunun yanında OUAS hastalarının COVID19'dan etkilendiklerinde hastaneye yatma riski OUAS olmayanlara göre daha yüksek olduğunu
bildirmişlerdir.30
Literatür incelendiğinde OUAS için genel ve hastalığa özgü yaşam kalitesinin karşılaştırıldığı çalışma sayısı
kısıtlıdır. Bu çalışmanın limitasyonu katılımcı sayısının az olmasıdır. Bu konuda daha çok katılımcı sayısı ile
yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Ayrıca OUAS’li bireylerle çalışan klinisyenlerin
hastaların genel durumunu ve hastalığın etkilerini değerlendirmek için yaşan kalitesi takibi faydalı olabilir.
Etik Kurul Onayı: Çalışmamızın etik kurul onayı XXX Üniversitesi’nden alındı. (Onay tarihi: 05.12.2020,
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ÖZET
Dünyada hızla gelişen teknolojiler hem hayatı kolaylaştırmakta hem de hastalıkların tanı ve tedavilerinin
gelişmesini sağlamaktadır. Özellikle diyabet gibi kronik hastalığı olan bireylerde teknoloji kullanımı diyabet
yönetimlerini daha iyi yapmalarını sağlamaktadır. Diyabet teknolojileri, diyabet yönetimini iyi yapabilen
bireylerde komplikasyonların görülmesini önleyerek hem yaşam kalitelerinde yükselme sağlanmış olur hem
de hastalık yönetiminde kendine güvenen bireyler olmasını sağlar. Bu çalışmada diyabette kullanılan diyabet
teknolojilerinin bireylerin hayatında nasıl bir rol oynadığı, avantajları, olası dezavantajları, kimlerde
uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki bilgilerin açıklanarak bireylerin diyabet teknolojileri kullanma
yönünden cesaretlendirilmesi amaçlanmaktadır. Diyabet teknolojilerinin noninvaziv ve invaziv yöntemler
olarak çeşitleri vardır ve günümüzde halen gelişmekte olan bir alandır. İnvaziv yöntemler olarak glukometre
cihazları, glukoz monitarizasyon cihazları, insülin pompası, insülin portu, akıllı kalemler, genetik çalışmalar
ve yapay pankreas gibi teknolojiler kullanılıp geliştirilmeye çalışılırken noninvaziv yöntemler olarak ise
otomatik bolus hesaplayıcıları, inhaler insülin, hipoglisemi uyarı bilekliği, giyilebilir teknolojiler, tele-tıp
uygulamaları, mobil uygulamalar gibi teknolojiler kullanılmakta ve geliştirilmeye devam edilmektedir. Bu
tarz diyabet teknolojileri sayesinde bireyler kan şekeri ölçümlerini yapabilmekte, insülin dozlarını ayarlayıp
uygulayabilmektedir. Bu şekilde diyabet yönetimini diyabet teknolojileri sayesinde yapabilen bireylerde
hastaneye başvurma oranında, sağlık harcamalarında ve komplikasyonların görülmesinde azalış sağlanmış
olur ve teknolojilere kaydedilmiş veriler sayesinde doktor hasta arasında etkili bir iletişim kurulmasını sağlar.
Bireylerde yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan diyabet teknolojileri halen gelişmekte ve toplumda
kullanımı artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Diyabet, Diyabet teknolojileri, Teknolojilerin önemi
GİRİŞ
Diyabet insülin hormonunun eksikliğinden ya da kan glukoz düzeyinin sürekli artmasına bağlı olarak insülinin
yetersiz kalmasından dolayı oluşan ve makrovasküler ile mikrovasküler komplikasyonların oluştuğu kronik
bir hastalıktır. Yaşam boyu süren, sürekli bakım gerektiren bir kronik hastalık olduğu için yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Kahraman,2021). IDF (İnternational Diabetes Federation)’ nin
yayınladığı verilere göre günümüzde 537 milyon yetişkinde diyabet görülmektedir ve bu sayının 2030
itibariyle 643 milyon olacağı öngörülmektedir (IDF,2022). Ayrıca World Health Organisation (WHO)’ nün
2014’ te yaptığı açıklamaya göre 422 milyondan fazla insanda diyabet görülmüştür. Ve bu oranın yıllar
geçtikçe artacağı da obezite sıklığı, abur cubur yeme sıklığı ve sedatif yaşamın artması, fiziksel aktivitenin
azalması gibi birçok sebepten dolayı tahmin edilebilecek bir durumdur. Sıklığının bu kadar artması, toplumu
etkilemesi ve yaşam boyu sürerek yaşam kalitesini etkilediği için bireylerin tıbbi tedavinin yetersiz geldiğini
düşündüğü durumlar olmaktadır (Kahraman,2021).
Teknoloji aletleri günümüzde artık neredeyse her alanda bulunmaktadır. Artan diyabet sıklığından dolayı
tedavilere ek olarak teknoloji aletleri kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle diyabet gibi kronik hastalığı olan
bireyler yaşam kalitelerini yükseltmek, sağlık masraflarını azaltmak, diyabet yönetimini yapabilmek için
diyabet teknolojilerine başvurmaktadırlar. Günümüzde halen geliştirilmeye çalışılmakta olan diyabet
teknolojileri diyabette oluşan sağlık sonuçlarını iyileştirerek, geliştirerek katkı sağlamaya çalışır. Çoğu cihazın
WHO tarafından onayı gerçekleşmişken hala bazılarının üstünde çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir
(Kahraman,2021).
Glukometre Cihazları
Hastaların parmak ucuna iğne batılarak interstisyel alandaki kan glukoz düzeyini ölçmeye yarayan
glukometrelerin tarihi 1970’lere dayanmaktadır. Hızlı bir şekilde kan değerini ölçebildiğinden sadece
hastanede değil evlerde de sıklıkla kullanılan bir cihazdır (Yeşilyurt ve ark.,2013).
Glukoz Monitarizasyon Cihazları
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Son zamanlarda popüler olan ve üstünde çalışmalar artan bir diyabet teknolojisidir. 2000’li yıllarda üretilen
cihazlarda ölçüm hataları %20’ lerdeyken şimdilerde %10’ a düşürülmüştür. Bu şekilde üstünde çalışmalar
yapılmaya devam edilmekte ve hata oranı azaltılmaya çalışılmaktadır (Rodbard, 2016). Bireylerin günlük
olarak sürekli invaziv yollarla kan glukoz düzeylerini ölçmeyi engellenmek için geliştirilen noninvaziv
yöntemlerden biridir. Bu cihaz bir sensör, veri depolamak için sensör içine yerleştirilen bir veri aygıtı ve
verilerin aktarılması için bir monitörden oluşmaktadır. Bu uygulamada subkutan dokuya bir aplikatör
aracılığıyla sensör yerleştirilir, yerleştirilen sensör yağ tabakasından zengin bir bölgeye yerleştirilmelidir ve
bu sensör her beş dakikada bir kan glukoz düzeyini ölçerek değerleri veri aygıtına gönderir. Veri aygıtında
depolanan bu değerler bir monitör aracılığıyla takip edilebilmektedir. Bu cihazlar interstisyel glukoz değerini
ölçtüğünden elde edilen sonuçlar normal kan glukoz değerinin birkaç dakika gerisindeki ölçüm sonuçlarını
gösterir. Eski kan glukoz değerlerini göstermesi ve pil uyarısı, hipoglisemi, hiperglisemi gibi komplikasyon
görülebilen durumlarda uyarı verebilme özelliğinden dolayı hem hastalar hem de doktorlar tarafından takip
edilebilme kolaylığı sağlar (Kasapkara, 2012). Bu cihazın kullanımında bireyler etkin rol oynamaktadır.
Durumu hakkında habersiz veya isteksiz bireylere uygulanması tercih edilmemektedir, eğitimli bireyler
olmalıdırlar. Monitördeki değerlerin yani cihazın yorumlanmasında sağlık profesyonellerinin bilgi eksikliği,
cihazın maliyetinin fazla olması, bireylerin cihaz uygulaması sırasındaki bilgi eksiklikleri gibi sebeplerden
dolayı cihaz kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yüzden hem bireylere hem de sağlık profesyonellerine
kullanımı ve takibi konusunda eğitimi verilmelidir (Rodbard, 2016).
Yetişkinlerde glisemik kontrolü sağladığına ve hbA1c değerini düşürdüğüne dair kanıtlar olmasına ve
Türkiye’de dahil dünyada en çok kullanılan diyabet teknolojilerinden biri olmasına rağmen çocuklarda
kullanımı için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Riemsma ve ark., 2016- Laffel, 2016). Çocuklarda
da yarar sağlayacağı bildirilmesine rağmen nasıl etki ettiği hala belirsiz olduğu için çocuklarda kullanımı
yönünden şüpheyle bakılmaktadır (Dorando, Haak ve Pieper, 2020).
İnsülin Pompası
Sağlıklı bireylerde pankreas tarafından vücudun glukozu kullanabilmesi ve karaciğerden fazla glukoz
yapımının engellenebilmesi için düşük bir miktarda sürekli insülin salgılanır. Bu düşük miktarda olan insüline
bazal insülin denir. Kan glukoz değerini normal sınırlarda tutmak için ise daha yüksek bir miktarda insülin
salgılanır. Bu insüline de bolus insülin denir. Sürekli infüzyon insülin uygulaması küçük taşınabilir
bilgisiyarlarla bu bazal ve bolus insülinler en uygun dozda verilir. Diyabet hastalarında kan glukoz değeri
düzenli aralıklarla seyretmediğinde hipoglisemi, hiperglisemi, ketoasidoz gibi birçok komplikasyon
görülebilir. Bu yüzden özellikle insülin tedavi ihtiyacı olan bireylerde aralıklı insülin uygulaması yerine
sürekli infüzyon şeklinde insülin verilerek glisemik kontrol sağlanmaya çalışılır. Sürekli infüzyon fikrini ilk
belirten kişi 1960’ta Los Angeles’da bulunan Arnold Kadish isimli bir doktor olmuştur. Ama pompanın büyük
ve sırt çantası şeklinde kullanılması zor olan bir araç olduğundan pek başarılı bir yenilik olamamıştır. 1970’li
yılların sonunda yoğun diyabet kavramı ortaya atılmıştır. Bu kavrama göre insülin pompa sistemleriyle
bireyler kendi kan glukoz düzeylerini izleyebilmekte ve insülin dozlarını ayarlayabilmektedir. Bu şekilde
diyabet komplikasyonlarının hem doktor hem de hastanın kendisi tarafından iyi yönetilebildiği görülmüştür.
Bu yüzden insülin pompa sistemlerine ilgi artmaya başlamıştır (Kandemir, Özön ve Gönç, 2006).
Birden fazla çeşidi olan insülin pompa sistemlerinin sürekli intravenöz girişim uygulanmasına gerek kalmadan
tek bir bölgeden sürekli verilebilmesi, taşınabilir küçük cihazlar kullanılarak bireylerin yaşam kalitesini
yükseltmesi, alarm sistemleri sayesinde bireylere komplikasyon sırasında uyarı verilmesini sağlama gibi
birçok yararı vardır (Tuncel, 2007).
Yama şeklinde vücuta yapıştırabilen insülin pompa sistemlerinde pompanın taban kısmına infüzyon seti
yerleştirilir ve bu kısımda insülin bulunmaktadır, kablosuz şekilde olan bu insülin pompa sistemlerinin
kullanılışı diğer insülin pompa sistemlerine göre daha rahattır (Can, 2019). Yapılan araştırmalar sonucunda
insülin pompasının kullanılmasının bireylerde yaşam kalitesini yükselttiği, hipoglisemi görülme olasılığını
azalttığı, mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarının görülmesini azalttığı ve glisemik kontrolü
sağladığı saptanmıştır (Nimri, Nir ve Philip, 2020). Bireyler gün içinde kendi insülin dozlarına kendisi karar
vererek, daha az intravenöz girişimlerle yaşam içindeki aktivitesini artırdığı için bireyler tarafından da tercih
edilmektedir (Lenhard ve Reeves, 2001).
İnsülin pompası; insülin miktarının verilişini kontrol eden ama makine (Karbonhidrat sayımına göre ve kan
glukoz düzeyine göre hasta tarafından insülin dozu ayarlanabilir), infüzyon seti (İnsülinin cilt altına
verilmesini sağlar, subkutan dokuya enjekte edilir) ve insülinin saklanmasını sağlayan rezervuar (İçinde 3-4
günlük insülin bulundurur) sistemlerinden oluşur (Kandemir, Özön ve Gönç, 2006).
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İçinde bulunan alarm sistemleriyle insülin pompasında bir problem oluştuğunda, kan glukoz değerinde
anormal bir değişiklik olduğunda birey bunun farkında olur ve bu şekilde komplikasyonlar önlenir. İnsülin
pompa kullanımına karar verilmeden önce bireylerin kan glukoz değerleri kontrol edilir. Birey insülin pompa
sisteminin eğitimini alır ve bu eğitimden sonra istekli olan ve günlük hayattaki yemek yeme, glukoz
kontrolünü sağlayabilme yönünden yetkin olabilecek bir birey seçilmelidir. Seçilen hasta öncelikle hastanede
yaklaşık bir hafta kadar kontrol altında bulundurulmalı, eğitimi verilmeli ve uygulanması, takibi hasta ve
sağlık profesyonelleri tarafından beraber yapılmalıdır. Hasta taburcu edildikten sonra bile sürekli kontrollerine
gelmeli ve not ettiği kan glukoz değerlerini doktora göstermelidir (Kandemir, Özön ve Gönç, 2006).
Bu makinenin yönetimini yapamayacak ve yapmaya isteksiz olan bir bireye insülin infüzyon pompası
uygulaması yapılamamalıdır. Aksi takdirde kan glukoz kontrolünün yönetimi sağlanılması istenirken daha
kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Birey dalgın ve isteksizse değer takibini yapmayacak ve normal sınırlarda
tutmaya çalışmayacaktır (Kandemir, Özön ve Gönç, 2006).
İnsülin İnfüzyon Pompası Kimlerde Uygulanmalıdır?
• Kan glukoz değerlerinde kontrolün sağlanamadığı kişiler (Tuncel, 2007).
• Birden fazla enjeksiyon uygulamasıyla insülin almak zorunda olmasına rağmen HbA1c değeri 70
mmol/mol (%8,5) üzerinde kalmaya devam eden bireyler (Li ve Hussain, 2020).
• Glisemik kontrolünün sağlanması ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi gereken bireyler (Tuncel, 2007)
• Tip-2 diyabetli bireyler (Tuncel, 2007)
• Gestasyonel diyabeti olan bireyler (Tuncel, 2007).
• 12 Yaş üstü çocuklar (Li ve Hussain, 2020).
İnsülin İnfüzyon Pompası Uygulanmaması Gereken Bireyler Kimlerdir?
• İlerlemiş görme ve işitme bozukluğu olan bireyler (Tuncel, 2007)
• Eğitim düzeyi düşük olan, tedavisi hakkında isteksiz ve diyabet yönetimi kötü olan bireyler (Tuncel,
2007)
• Zekâ geriliği gibi mental problemi olan bireyler (Tuncel, 2007)
• Komplikasyonu fazla olan tip-2 diyabetli bireyler (Tuncel, 2007).
İnsülin Pompası Kullanımında Komplikasyonlar
• Pompanın, iğnenin veya kateterin yetersiz olması (Tuncel, 2007)
• Alarm sisteminin yetersiz olması (Tuncel, 2007)
• Kateter içinde bulunan insülinde çökelme olması veya kateterin yerinden çıkması, tıkanması gibi
durumlarda bireyin ketoasidoz riski artar (Can, 2019).
• İnfüzyon iğnesinden dolayı ciltte enfeksiyon oluşması (Can, 2019)
• Kan glukoz izleminin yeterli olmaması sebebiyle ketoasidoz, hipoglisemi veya hiperglisemi durumları
örnek verilebilir (Tuncel, 2007).
• Glikozüri durumunu azalttığı için kilo almaya sebep olabilir (Lenhard ve Reeves, 2001).
Akdeniz üniversitesinde tip-1 diyabet tanısı olan bireylerin retrospektif olarak incelendiği bir çalışmada SCİİ
alan (Sürekli infüzyon tedavisi) 49 hasta ve ÇİE (Çoklu injeksiyon tedavisi) alan 45 hastanın verileri
karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda pompa tedavisi alan bireylerin pompa kullanmadığı durumuna göre
hbA1c değerlerinde anlamlı bir azalış saptanırken en son ki hbA1c değer ölçümleri çoklu enjeksiyon tedavisi
alan bireylere göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Araştırma sonucunda sürekli infüzyon pompa sistemiyle
çoklu enjeksiyon tedavisi sırasında vücuda enjekte edilen insülinden daha az miktarda insülin uygulanarak
glisemik kontrolün daha iyi sağlandığı belirlenmiştir (Yılmaz ve ark., 2021).
Çoklu enjeksiyon yöntemiyle tedavi olan ve insülin pompa tedavisi alan çocuklar üzerine yapılan bir
araştırmada insülin kalemi kullanan çocukların HbA1c düzeylerinin ortalama 9,20±2,527 saptanırken, insülin
pompası kullanan çocukların ise HbA1c düzeylerinin ortalama 7,65±1,690 olduğu saptanmıştır. Bu veriler
sonucunda insülin pompa tedavisinin bireylerde anlamlı bir hbA1c düşüşü yaptığı saptanmıştır (Kardaş ve
Gürol, 2022).
Yapılan araştırmalar sonucunda insülin pompasının kullanımı hipoglisemi ve olası komplikasyonları azalttığı
belirlenmiştir (Ly ve ark., 2013). Yapılan araştırmalar sonucunda insülin pompasının kullanılmasının
bireylerde yaşam kalitesini yükselttiği, hipoglisemi görülme olasılığını azalttığı, mikrovasküler ve
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makrovasküler komplikasyonlarının görülmesini azalttığı ve glisemik kontrolü sağladığı saptanmıştır (Nimri,
Nir ve Philip, 2020).
Bireylerde yüksek maliyet ve beden imajında bozulma yaratma korkusu, bilgisizlik gibi durumlar insülin
pompa sistemlerini kullanmalarını engelleyebilen durumlardandır (Can, 2019).
Otomatik Bolus Hesaplayıcıları
Diyabet teknolojilerinin geliştirilmeye çalışılma sebeplerinden biri hastaların diyabet yönetimlerinde etkili rol
oynamasıdır. Etkin bir rol oynayabilmek içinde hastaların özellikle ne zaman ne kadar insülin dozuna
ihtiyaçları olduğunu hesaplamaları gerekmektedir. Çoğu birey tek başına bu dozları hesaplamakta zorluk
yaşamaktadırlar. Bu yüzden son zamanlarda otomatik insülin boluslarını hesaplayan uygulamalar
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bireyin karbonhidratlarını doğru sayması, insülin ve karbonhidrat oranına göre
doğru insülin dozuna karar vermek için teknolojiler geliştirilmektedir (Topçuoğlu ve Avdal, 2021). İnsülin
oranının doğru ayarlanmasıyla glisemik kontrolün daha iyi sağlandığı, hbA1c değerlerinde anlamlı azalış
sağlandığı ve yaşam kalitesini artırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır (Vallejo-Mora ve ark., 2017).
İnsülin Portu
Sürekli invaziv girişim gerektiren ve ağrıya sebep olan insülin kalemlerinin kullanılmasını azaltmaya
yarayacak diyabet teknolojilerindendir. Kanül denilen yumuşak bir tüp cilt altına yerleştirilir ve uygulanacak
insülin dozları kanülün bulunduğu bu port sisteminden verilmektedir. Bu port sistemi sayesinde bireyler üç
gün boyunca insülin enjeksiyonlarını aynı bölgeden, ağrısız bir şekilde yapabilmektedir. Bireylerin yaşam
kalitesini artıran bu uygulama yüzme, egzersiz gibi durumlarda bile rahatlıkla kullanılabilmektedir
(Büyükkaya ve Dervişoğlu, 2021).
İnhaler İnsülinler
İntravenöz uygulamalardan dolayı insülin kullanılmasından kaçınan bireylerde noninvaziv olarak kan glukoz
düzeyinin azaltılmasına yönelik yöntemlerdendir. Solunum yoluyla akciğer yüzeylerine ulaşılarak emilimin
sağlanması amaçlanmaktadır (Mohanty ve Das, 2017). Akciğerin epitel tabakasının ince olması ve epitel ile
alveollerdeki kan damarları arasında yakın bir mesafenin olması ilaç emilimini kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden
subkutan enjeksiyonlara ek olarak düşünülen ve geliştirilen bir yöntemdir (Al-Tabakha, Mubara ve Azeez,
2019). Kullanımı kolay ve etki süresi hızlı olmasına rağmen alveollere yeterli miktarda ulaşabilecek ve
emilimi sağlanabilecek molekülün bulunmasında zorluk yaşandığından hala kanıt düzeyi yüksek bir teknoloji
değildir (Mohanty ve Das, 2017). Şu ana kadar FDA tarafından onay alan ve çocuklarda kullanımı tercih
edilmeyen tek inhaler insülin 2014 yılında bulunan Afrezza’ dır (Can, 2019). Astım gibi üst solunum yolu
rahatsızlığı olan bireylerde öksürük, boğazda ağrıya sebep olabilir. Ketoasidozu olan veya sigara içen
bireylerde kullanılması önerilmemektedir. Uzun etkili insülinlerle beraber kullanılması ve her öğünün
başlangıcında kullanılması önerilmektedir (Mohanty ve Das, 2017).
Akıllı İnsülin Kalemleri
Gün içinde birden fazla enjeksiyon yoluyla insülin kullanmak zorunda olan bireylerde akıllı insülin
kalemlerinin kullanılması diyabet yönetimini ve takibini sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmektedir.
İnsülin pompası kullanamayan bireylerde kullanılmakta ve düşük maliyetinden dolayı tercih edilmektedir.
Bluetooth aracılığıyla insülin kaleminde bulunan veriler telefona aktarılır. Bolus hesaplamalarını sağlayarak
ve günlük kan glukoz değerlerinin kaydedilmesini sağlayarak bireylerde kullanımı kolaylaştırmaktadır. FDA
tarafından InPen 2016 temmuzda onay almıştır. İçinde bulunan alarm sayesinde bireylere insülin dozlarını
hatırlatır, insülin doz takibini yapmalarını sağlar, son insülin dozlarını veya genel insülin dozlarını kaydederek
bireylere veya doktorlara iletilebilmesini sağlar (Can, 2019).
Hipoglisemi Uyarı Bilekliği
Sürekli hipoglisemi komplikasyonları yaşayan bireylerde kullanılması önerilen hipoglisemi uyarı bilekliği
bireylere kan glukoz düzeyi ve hipoglisemi varlığında uyarı vermektedir. Kola takılan bu bileklik ve bilekliğe
bağlı bir sensör aracılığıyla hipoglisemi varlığında alarm verilir. Bilekliğin bağlı olduğu bir mobil cihaz
tarafından bu uyarılar takip edilmektedir. Bu şekilde bireylerin hipoglisemi ve bu durumun olası
komplikasyonlarından korunması sağlanır (Büyükkaya ve Dervişoğlu, 2021).
Giyilebilir Teknolojiler
Günümüzde diyabet gün geçtikçe artan en önemli kronik hastalıklardandır. Bireyler kan glukoz değerlerini
ölçmek için günde en az dört defa parmaklarına iğne batırmak zorunda kalmaktadırlar. Ve bu durum yıllık
yaklaşık 1800 defa parmaklarına iğne batırarak kan glukoz değerlerini öğrenmeye çalışmalarına sebep
olmaktadır. İnvaziv olan bu işlemin bireylerde yarattığı ağrı ve olumsuz duygular bireylerin noninvaziv olarak
kan glukoz değerlerini ölçmeye yarayan yöntemlere yöneltmektedir. Günümüzde bu tarz teknolojilerin
41

geliştirilmesi yolunda atılan en önemli adımlardan biri giyilebilir teknolojiler sayesinde ölçüm yapabilmektir.
Bu teknolojilerin altında yatan temel prensip genel olarak vücut sıvısı, tükürük, idrar ve göz sıvısında bulunan
glukoz değerlerini ölçerek kan glukoz değerini belirlemektir. Vücutta oluşan kan glukoz değerindeki
değişiklik vücut pH’ını, sodyum ve potasyum değerlerini etkiler. Bu teknolojiler sayesinde bu değerler de
ölçülebilmektedir. Diğerlerine göre elde edilmesi daha kolay ve daha duyarlı olduğu için göz sıvısındaki
glukoz değerinin kullanımı ile daha iyi elde edilebilir sonuçlar gözlenmektedir (Zhang ve ark., 2011). Bu
teknolojilere örnek olarak şunları gösterebiliriz:
Glikoz-ter Algılama Cihazı
Diyabet yönetiminde noninvaziv olarak bireyler kan glukoz değerini ölçebilsin diye son zamanlarda glikoz
ter algılama cihazları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu cihazların içinde bir sensör bulunmaktadır ve el bileğine
takılabilecek küçük cihazlardır. Vücuttan dışarıya atılan ter içinde bulunan sodyum, potasyum, glukoz ve
laktat değerlerini ölçerek kan glukoz değerini ölçer (Gao ve ark., 2016). Sadece küçük bir ter hacminden bile
kan glukoz değeri sonucuna kolaylıkla ve hızla erişilebilmektedir. Ama terin içindeki glukoz
konsantrasyonları kandaki glukoz konsantrasyonlarına göre daha düşük olduğu için tamamiyle kesin bir
doğruluğu vardır denilemez (Fauzi, Yoke ve QuanTang, 2022). Ayrıca bireylerin vücudunda olan difüzyon
bariyerlerinden dolayı elde edilen sonuçlar hassas olabilmektedir. Bu yüzden parmaktan alınan ölçüm sonucu
elde edilen kan glukoz değerleriyle karşılaştırılması gerekir ve bu konu ilgili daha fazla kanıt düzeyi yüksek
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Munje, Muthukumar ve Prasad, 2017).
Diş Minesi Cipi
Giyilebilir teknolojilerden biri diş minesidir. Diş minesine bir cip yerleştirilir ve içinde bulunan sensör
sayesinde tükürük içinde bulunan glukoz değeri ölçülmektedir. Etkinliği yüksek ve düşük maliyetinden dolayı
birçok bireyde kullanıma uygundur (Topçuoğlu ve Avdal, 2021).
Akıllı Kontakt Lensler
Son zamanlarda popüler olan ve üstünde yenilikçi çalışma sayısı artan diyabet teknolojilerinden biri akıllı
kontakt lenslerdir. NovioSense ve Google (x) gibi firmaların araştırmaları sonucunda bu lenslere ilgi artmıştır
ve bu kontakt lensler halen geliştirilmeye çalışılmaktadır. Göz sıvısı içinde glukoz, tuzlu su ve protein gibi
maddeler bulundurmaktadır. Birçok araştırma diyabetli hastada göz yaşındaki glukozun diğer bireylere göre
daha fazla olduklarını tespit etmiştir (Zhang ve ark., 2011). Lensin içinde bir verici ve küçük bir delik
bulunmaktadır. Bu küçük delik sayesinde göz sıvısından sensöre geçiş olmakta ve sensör glikoz oksit enzimini
algılamaktadır. Bu şekilde sensörün içinde bulunan verici sayesinde akıllı telefonlara kan glukoz değeri
iletilmektedir. Göze takılan lensler sayesinde hem birçok göz hastalığı tespit edilebilmekte hem de bireylerin
kan glukoz değerleri noninvaziv olarak ölçülebilmektedir (Ma ve ark., 2021).
Bir gözlük seti şeklinde sipariş edilebilen bu lensler invaziv işlem gerektirmedikleri ve herhangi bir kablo ya
da bağlantı kullanılarak uygulanmadığı için ileri yıllarda çok tercih edilecek bir teknoloji gibi görünmektedir
(Senior, 2014).
Tele-Tıp Uygulamaları
Tele-sağlık, sağlık hizmetlerinin hastaların hastaneye gelmeden kurulan teknoloji sistemleriyle bireylere
ulaştırılmasıdır. Hastane içinde yapılacak koruyucu veya iyileştirici uygulamaların ve hastane dışında
yapılacak bireylerin eğitilmesi gibi uygulamaların hastalara ulaşılmasını sağlar. Tele-tıp uygulamaları ise telesağlığın bir alt alanıdır ve sağlık hizmetlerinin uygulamalarının gerçekleşmesini sağlar. Ülkemizde gelişmekte
olan tele sağlık ve tele- tıbbın ilk adımları Bilişim Zirvesi 2008 kapsamında e-sağlık/tele-sağlık konferansı
sayesinde atılmıştır. Daha sonraları da 2006 ‘da Sağlık bakanlığı tarafından bir Eylem Planı oluşturulmuş ve
tele- tıp uygulamalarından bahsedilmiştir. Tele-tıp Projesi, tıbbi görüntüleme alanında yeterli uzmanların
olmaması, hasta memnuniyetinin artırılması, tanı ve tedavilerin doğru yapılabilmesi ve konsültasyon
ihtiyaçların giderilmesi için kullanılmaktadır. Özellikle hastaneye ulaşmakta zorluk yaşayan engelli, yaşlı,
kronik rahatsızlığı olan, sürekli takip gerektiren hastalarda yerinde tanı ve tedavi sağlayarak bireylerin yaşam
kalitesini ve sağlık harcamalarını azaltmayı hedeflemektedir (Ertek, 2011). Hastaneye gelmekte ve sağlık
hizmetlerini almakta zorlanan bireylere video, eğitimler, aramalar sayesinde sağlık hizmetleri ulaştırılmış olur.
Bireylerle sağlanan aramalar sayesinde bireyler oldukları yerden eğitim almış olur, hastalıkları hakkında bilgi
alışverişinde bulunmuş olurlar. Bu şekilde bireylerin komplikasyonlarında azalma sağlanır. Birey tele- tıp
uygulaması sayesinde kan glukoz değerlerini sürekli takip eder ve bu durumu bildirir, bu şekilde glisemik
kontrolünü sağlar (Topçuoğlu ve Avdal, 2021).
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Özellikle diyabet gibi sıkı takip gerektiren ve komplikasyonu fazla olan hastalıklarda tele- tıp uygulamalarının
yeri çok önemlidir. Diyabet bireylerine verilen eğitimler, glukometre, kan basıncı ölçümü gibi uygulamalar
sayesinde komplikasyonlarına azalış sağlanabilmekteir (Ertek, 2011).
Tele-tıp Uygulamalarına Örnekler
a. İnteraktif sistemler
Bilgisayar veya telefon üzerindeki uygulamalar, evde düşme riski olan bireyler için sensör cihazları, ses
algılayıcıyla çalışan telefonlar, video konferans, mesaj gibi yöntemler sayesinde bireylerin sağlık
profesyonelleriyle iletişimde olması sağlanır (Tanir, 2009). Türkiye’de Diyahat.net sitesi, iletişim
teknolojilerini kullanarak diyabet yönetimi sağlayan önemli bir sitedir. Bu site; internet, cep telefonları
kullanılarak bireylerin kan glukoz değerlerinin ölçümlerini, insülin dozlarının ölçümlerini, alınan karbonhidrat
miktarını gibi bilgileri bir veri tabanına kaydetmesini sağlar. Bu şekilde veriler saklanarak hasta ve doktor
iletişiminin daha güvenilir olmasını sağlar (Tanir, 2009). Diyahat ve Verikart sistemi ile hastalar; cep telefonu
veya bilgisayarları ile internet üzerinden, ölçüm yaptıkları güne göre; merkezi bir veri tabanına kan glukoz
değeri, kullanılan insülin dozu gibi bilgileri gönderebilir ve kendilerine ait bu verileri bu sistemde
depolayabilirler. Hastaneye geldiklerinde doktorlar bu sisteme giriş yaparak hasta hakkındaki verilere buradan
ulaşabilirler. Bu şekilde doktor, ilaç reçetesi yazmadan veya insülin dozuna karar vermeden önce bu verileri
inceleyerek daha hızlı ve doğru tedaviye karar verir (Tanir, 2009).
b. Yaşam bulgularının ölçümünü sağlayan cihazlar
Kan basıncı, oksijen satürasyonunun ölçülmesini sağlayan cihazlar, kan glikoz ölçümünü sağlayan cihazlar,
Elbiselerin içine konulan EKG cihazı gibi işlevleri olan, bireyin kalp ritimlerini vs. kalp durumu hakkında
bilgi verecek bulguları telefona gönderen bir nanosensör olan e-Nanoflex, Elektromiyogram (EMG), Elektro52 ensefelogram (EEG) izlemi sağlanabilmesi için kullanılan cihazlar sayesinde bireylerin yirmi dört saat
izlenmesi mümkündür. Giyilebilir bir şekilde vücuda yerleştirilen bu cihazlar aparatlar kullanılarak hem
vücuda bağlanır hem de bilgisiyara verilerin aktarılması sağlanır. Bu şekilde bireylerin tıbbi görüntüleri,
sonuçları, raporları yani sağlıkla ilgili tüm verileri bilgisiyarda hazır bulunmuş olur ve ulaşılması daha kolay
olur (Kalender ve Özdemir, 2014).
Diyabet Hastalarında Tele-tıp Uygulamalarının Avantajları
• Daha kaliteli bir tıbbi tedavi almış olurlar. Diyabet hakkında eğitim alan bireylerin öz yönetimi daha
iyi olur, kendi hastalığında daha fazla rol oynayan bireyde daha iyi bir iyileşme oranı gözlemlenir
(Ertek, 2011).
• Ayak bakımı, göz bakımı gibi uygulamalardan sonra bireylerde retinopati, nefropati gibi akut
komplikasyonlarının görülmesinde azalış olur. Diyabette dijital oftalmoskop kullanılarak retinopati
durumu için önceden önlem alınması da başka bir avantaj olarak gösterilebilinir (Ertek, 2011).
• Tele-tıp uygulamaları sayesinde bireylerde diyabetik ayak oluşumu önlenebilinir ve tedavi
edilenebilinir (Hazenberg ve ark., 2020).
• Diyabet hastalarında kan glukoz değerlerinin takibi yapılarak bireylerde durumun farkındalığı artırılır
ve doktorların direk günlük şeklinde kan glukoz değerlerini görmesi iş yükünü azaltır (Ertek, 2011).
• İnsülin pompası ve sürekli glukoz monitorizasyonu gibi teknolojik tedavi yaklaşımlarıyla takip edilen
bireylerde kolaylık sağlar (Ertek, 2011).
• Komplikasyonlarda azalmayı sağlayarak bireylerde yaşam kalitesini yükseltir (Ertek, 2011).
• Hastaneye ulaşmakta zorluk yaşayan bireylere sağlık hizmetlerinin ulaşmasını sağlar (Ertek, 2011).
• Özellikle gestasyonel diyabeti olan bireylerde seminerler, eğitimler, video aramaları sayesinde
ailelerin hastalığı hakkında etkili bir rol oynamalarını sağlar (Ertek, 2011).
Diyabet Hastalarında Tele-tıp Uygulamalarının Dezavantajları
Yüz yüze eğitim olmadığı için sağlık çalışanları ve hastaların teknolojiye uyumu zor olabilmktedir. Gizlilik
ve güvenliğin sağlanmasında zorluk yaşanmaktadır. Bireyler yüz yüze olduğu kadar kendilerini ifade
edememektedirler (Pazar, Taştan ve İyigün, 2015).
Mobil Uygulamalar
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber farklı uygulamalar gelişmeye devam etmektedir. Diyabet gibi
kronik hastalıkların da artmasıyla beraber hastalar tedavi sistemlerinin iyileşmeye yetmediklerini görmektedir
ve bu yüzden kendi diyabet yönetimlerini yapabilmek için günlük hayatlarında değişiklik yapmaktadırlar.
Beslenmeden egzersize kadar günlük yaşamın her alanında düzenleme getirip yaşam kalitelerini yükseltmeye
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çalışmaktadırlar. Günümüzde artan teknolojiler sayesinde bireylerin diyabet yönetimlerini bu şekilde
yapabilmeleri amaçlanmaktadır. Bu teknolojilerden biri de toplumda artan telefon kullanımını bu hastalıkla
bütünleştirmeye yarayan mobil uygulamalardır. Diyabet hastaları mobil uygulamaları indirerek diyet,
egzersiz, not ettikleri kan glukoz değerleri, karbonhidrat sayımları, insülin dozları ve saatleri gibi kendileri
için diyabetle ilgili önemli gördükleri her şeyi bu mobil uygulamalardan takip edebilmektedirler. Uyarı
sistemlerini de içeren bu uygulamalar bireye günlük yaşamında insülin dozlarını, kan glukoz düzeyine
bakmaları gerektiği gibi birçok konu hakkında hatırlatma yapabilmektedir (Jakanbakhsh, Esteshami ve
Afkhami, 2019).
Bu uygulamaların olumsuz olarak sayılabilecek özellikleri ve hastaların kullanımından çekindikleri sebepler,
uygulamaların bireylerin bilgilerini paylaşmayacağına dair güvence vermemesi ve verilerin gizliliğinden
bireylerin endişe etmesidir (Topçuoğlu ve Avdal, 2021). Çinde yapılan bir araştırmaya göre hastaların bu
uygulamaları kullanmaya devam etmeme sebepleri olarak; bireylerin bu uygulamaların kan glukoz düzeyinin
yönetiminde etkisiz kaldığını düşünmeleri, karışık, anlaşılması zor olan uygulamalar olduğunu ifade etmeleri
olarak tespit edilmiştir (Zhang ve ark., 2019).
Türkiye’de İstanbul üniversitesinde insulin kullanmakta olan 506 diyabet hastası ile gerçekleştirilen bir
çalışmada 321 hastanın bu uygulamalardan haberdar olduğu ve kullandığı görülürken 185 hastanın ise bu
uygulamaları kullanmadığı saptanmıştır. Mobil uygulamaları kullanan bireylerin kreatinin, trigliserit ve
sistolik basınçları kullanmayanlara göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin hbA1c ve kan glukoz
değerleri açısından anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Türkiye’ de bu mobil uygulamalarının etkinliğini
artırabilmek için bu uygulamalar hakkında toplum bilinci artırılmalı ve bireylerin bu uygulamaları nasıl
kullanacağını öğrenmeleri için belirli eğitimler alması gerekmektedir. Bu şekilde uygulamaların verimliliği
artırılabilinir (Kahraman, 2021).
Genetik Çalışmalar
Artan teknolojik yaklaşımlarla beraber günümüzde artık gen çalışmaları ile diyabet tedavi edilmeye ve
görülme sıklığı önlenmeye çalışılmaktadır. Diyabet hastalarında İnkretin hormonlarında azalış saptandığı için
vücuda gen transferleri yapılarak diyabetin tedavi edilmesi son zamanlarda ilgi çeken yöntemlerden olmuştur.
İlk olarak 1992 yılında Tip-2 diyabet tedavisinde kullanılması için Eksenatid denilen inkretin içeren ilaç 2005
yılında Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (US FDA) tarafından onay almıştır. Bu tarihlerden sonra DPP4
inhibitörleri, Sitagliptin, Vidagliptin, Saksagliptin ve Liraglutid gibi inkretin etkisini artırıcı ilaçlar piyasaya
sürülmüş ve kabul edilmiştir (Şanlıoğlu, 2020).
İnkretin hormonlar pankreas beta hücrelerinden insülin salgılanmasını aktifleştirmek amacıyla instestinal
mukozadan salınır. Glukagon-benzeri peptid-1 (GLP-1), glukoz düzenlenmesinde görev alan inkretin
hormonlardan birisidir. Bu hormonun kan dolaşımına girmesiyle insülin tetiklenir ve kan glukoz düzeyi
düşürülür. GLP-1 hormonunun insülin hormonunu tetikleyici rolü çalışmalarda tespit edilmiştir. Tip-2 diyabet
hastalarında yapılan araştırmalara göre inkretin hormonunda yanıt kaybı olur ve glukoz toleransı olur. Bu
yüzden diyabet hastalarında biyolojik olarak GLP-1 hormonu salgılanabilsin diye gen çalışmaları yapılmıştır.
Araştırmada Zucker diyabetik sıçanlara (ZDF) polietilenimin/pGLP1 kompleksi tek doz injeksiyon şeklinde
uygulanmıştır. İki hafta boyunca kan glukoz değerlerinde azalış saptanırken insülin salınımında da artış
sağlanmıştır (Şanlıoğlu, 2020).
Genetik çalışmalara verilebilecek bir diğer örnek ise gen transfer etkinliği arttırılması için GLP-1’ i kodlayan
adenoviral ekspresyon vektörleri (Adenovirüs), Zucker diyabetik sıçanlara enjekte edilmiştir. Farelerde
glukoz toleransı sağladığı, insüline tolerans geliştiği, hiperglisemi durumunun önlendiği ve kilo kaybı
yaşandığı saptanmıştır. Adenovirus-GLP-1 vektörünün sistemik injeksiyonu, ZDF-diyabetik sıçanlarda gıda
alımını azaltarak ağırlık kaybına ve glukoz tolerans gelişimine yol açmıştır (Şanlıoğlu, 2020).
Yapay Pankreas
Diyabet teknolojilerindeki gelişmeler genelde insülin salgılanması için yapılan teknolojilerdir. Ama yapay
pankreas uygulaması hem insülin hem de glukagonun vücuda enjekte edilmesiyle pankreasın görevini yerine
getirmeye çalışan bir yeniliktir. İnsülin pompa sistemlerine benzer şekilde olan ama bihormonal pompa
sistemleri ile çalışan cihazlardır. Bireyler tarafından ayarlanmakta olan bu sistem hem insülin hem de
glukagonun salınmasını sağlayarak kan glukoz düzeyini dengelemeye yardımcı olmaktadır (Russel ve ark.,
2014).
FDA tarafından onay alan yapay pankreasın çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarında hbA1c değerlerinde
azalış sağlaması, daha az hipoglisemi komplikasyonları yaşamaları gibi olumlu etkilerden dolayı çocuklarda
yaşam kalitelerini yükselttiği belirlenmiştir (Choi ve ark., 2022).
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İnsülin salınımında problemler çok görülmezken, glukagonun salınımında problemlerle karşılaşılmaktadır bu
yüzden glukagonun stabilitesi sağlanmaya çalışılmaktadır (Russel ve ark., 2014).
Diyabet Teknolojileri Kullanımında Hemşirenin Rolleri
Verileri toplama, hastanın bulgularını takip eder ve sağlık durumuyla ilgili bilgi edinir. Elde ettiği verileri hem
doktora iletir hem de verilerini kendisi değerlendirerek bireyin ihtiyaçlarını belirler ve buna uygun
girişimlerde bulunur (Arpag ve Kanan, 2019). Teknolojik aletleri kullanan bireylerin takibini yapar (Pazar,
Taştan ve İyigün, 2015). Hastaya teknolojik aletleri kullanım yöntemini öğretir ve uygular, ayrıca değer
takiplerini nasıl yapacağını hastaya anlatır (Hazenberg ve ark., 2020).
SONUÇ
Günümüzde artan diyabet sıklığından dolayı yeni diyabet teknolojileri ortaya çıkmıştır. Komplikasyonların
önlenmesi, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve sağlık masraflarını azaltmak gibi birçok avantajı vardır.
Kullanım sıklığı son zamanlarda artan teknolojiler olmasına rağmen halen geliştirilmeye çalışılmaktadırlar.
Kullanımında hemşireler ve hastalar etkin rol oynamaktadır bu yüzden eğitimi hem hastaya hem de sağlık
profesyonellerine verilmelidir ve bu şekilde komplikasyonlar önlenmelidir.
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ÖZET
Solunum yolu hastalıkları, çocuk acil başvurularının en yaygın nedenlerindendir. Bu çocukların büyük
çoğunluğu ayaktan tedavi olsa da bir kısmında solunum sıkıntısı, solunum yetmezliği, gerekli oksijen
ihtiyacının sağlanamaması ve karbondioksit atılımının yetersiz olması sebebiyle çocuk yoğun bakım ünitesine
yatışı gerekmektedir. Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV), solunumun endotrakeal tüp ya da trakeostomi
gibi invaziv yöntemlerden yararlanılmadan yapılmasıdır. Bu çalışmada çocuk acil servisinde solunum
yetmezliği nedeni ile takip edilen çocuklarda NIMV tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çocuk
acil biriminde bronşiolit ve akciğer enfeksiyonu tanısı alıp, invaziv solunum desteği alan çocukların kayıtları
retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya mekanik ventilasyon desteği alan 117 hasta dahil edildi. Hastaların
54'ü (% 46,2) kız, 63'ü (% 53,8) erkek olup, yaş ortalaması 3,81±2,67 idi. Hastaların 69'unda (% 59) pnömoni,
48'i (% 41) bronşiolit vardı. 54 (% 46,1) hastaya devamlı pozitif hava yolu basıncı uygulandı, 40 hastaya (%
34,2) bilevel pozitif hava yolu basıncı desteği ve 23 hastaya (% 19,7) entübasyon uygulanarak mekanik
ventilasyon uygulandı. NIMV kullanımının giderek artmış, invaziv mekanik ventilasyonun ise azalmış olduğu
tespit edildi. Kan gazı değerlendirilmesinde, tedavi sonrası ortalama pH değerlerinde 0,14 artış, pCO2
ortalama değerinde 13,1 mmHg azalma, cHCO3 değerinde 4,79 mmol/L azalma ve oksijen değerinde % 7,79
artış gözlendi. Çalışma sonucunda, ciddi komplikasyonları olmayan, hastanede kalış süresini kısaltan,
oksijenizasyonu artıran, solunum işini azaltan ve hastayı entübasyondan kurtaran NIMV çocuklarda da
güvenle kullanılabileceği sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Çocuk Acil, Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon, Solunum Yolu Hastalıkları
ABSTRACT
Respiratory disease of children is a most common reason to admit pediatric emergency clinics. Although the
majority of these children are treated as outpatient, some of them even require hospitalization at pediatric
intensive care unit due to respiratory distress, respiratory failure, inability to satisfy metabolic oxygen needs
and insufficiency in carbon dioxide elimination . Non-invasive mechanical ventilation (NIMV) is alveolar
ventilation without the use of invasive methods such as an endotracheal tube or tracheostomy. In this study,
we aimed to evaluate the efficacy of NIMV in children, who were followed-up in pediatric emergency
department with the diagnosis of respiratory failure. We retrospectively reviewed records of children who
were diagnosed as bronchiolitis or pneumonia and received mechanical ventilation support.117 patients
receiving mechanical ventilation support were included in the study. Fifty four patients (46.2%) were girls
and 63 (53.8%) were boys and the mean age was 3.81 ± 2.67. 69 (59%) of the patients had pneumonia, and
48 (41%) bronchiolitis. Continuous positive airway pressure was applied to 54 (46.1%) patients, bilevel
positive airway pressure support to 40 patients (34.2%) and 23 patients (19.7%) were intubated and received
mechanical ventilation. It was observed that the use of NIMV gradually increased, and the use of invasive
mechanical ventilation decreased. The evaluation of blood gas analysis revealed an increase of 0.14 in mean
pH values, 13.1 mmHg decrease in the mean value of pCO2, 4.79 mmol / L decrease in the mean value of
HCO3, and 7.79% increase in the mean value of oxygen saturation, after the treatment.
As a result NIMV, which has no serious complications, shorten the length of hospital stay, increase ventilation
and oxygenation, reduce respiratory work, and save the patient from intubation, can also be safely used in
children.
Keywords: Non-Invasive Mechanical Ventilation, Pediatric Emergency, Respiratory Diseases
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GİRİŞ
Solunum yolu hastalıkları, çocuk acil başvurularının en yaygın nedenlerindendir. Bu çocukların büyük
çoğunluğu ayaktan ya da çocuk servislerinde tedavi olsa da, bir kısmında solunum sıkıntısı, solunum
yetmezliği, gerekli oksijen ihtiyacının karşılanamaması ve karbondioksit atılımının yetersiz olması sebebiyle
çocuk yoğun bakım ünitesi yatışı gerekmektedir (1). . Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV), solunumun
endotrakeal tüp ya da trakeostomi gibi invaziv yöntemlerden yararlanılmadan yapılmasıdır. Günümüzde
NIMV, akut veya kronik solunum yetmezliğinde giderek daha fazla kullanılmaktadır (2). NIMV'nin,
bronşiyolit (3) ve pnömoni (4) tanısı almış çocuklarda yararlı olduğu gösterilmiştir. Erken NIMV'nin solunum
işini azalttığı, oksijenasyonu ve ventilasyonu iyileştirirken endotrakeal entübasyondan doğabilecek
komplikasyonları önlediği bilinmektedir. NIMV'nin ek avantajları arasında spontan solunum ve hava yolu
koruyucu reflekslerin (yutma, öksürme) korunması, konuşma yeteneğinin sürdürülmesi ve belirli durumlarda
enteral beslenmenin sağlanması yer alır. Son yıllarda NIMV, çocuklarda akut solunum yetmezliğinin acil
durum yönetiminde ilk basamak müdahale haline gelmiştir (5, 6).
Bu çalışmada, çocuk acil kliniğimize solunum yetmezliği ile gelen, takip ve tedavilerinde invaziv mekanik
ventilasyon (IMV) ve NIMV kullanılan çocukların tedavi öncesi ve tedavi sonrası klinik takipleri incelenerek
tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM:
Çocuk Acil Tıp kliniğine Ocak 2015- Ocak 2018 tarihleri arasında solunum yetmezliği nedeni ile başvuran,
bronşiolit ve pnömoni tanısı almış çocuk hastaların, IMV-NIMV desteği alanların, kayıtları ve dosyaları geriye
dönük değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, tanıları, vital bulguları, laboratuvar bulguları, acil servisteki
takip ve tedavileri kaydedildi. Verileri tam olmayanlar, mekanik ventilasyon desteği almayanlar çalışma dışı
bırakıldı.
Çalışmanın istatistiksel analizi için SPSS 20.0 paket programı kullanıldı. Verilerin dağılımı ve sıklığının
analizlerinde tanımlayıcı analizler, frekans verilerde bağımsız iki grubun karşılaştırılmasında Ki-Kare testi
ve frekans verilerde üç ve fazla grubun karşılaştırılmasında ise çok gözlü Ki-Kare testleri kullanıldı. Tüm
istatistik analizlerde anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR
Kliniğimize başvuran 117 hastada IMV ve NIMV kullanılmıştı. Tüm hastaların yaş ortalaması 3,81±2,67 idi.
Hastaların 54’ü (%46,2) kız, 63’ü (%53,8) erkekti. Kızların yaş ortalaması 3,68±2,20 iken erkeklerinki
3,91±2,02 idi. Hastaların 69’u (%59) pnömoni, 48’i (%41) bronşiolit tanısı aldı. Bu hastaların 16’sında
(%13,7) ek olarak nörometabolik hastalık, beşinde (%4,3) kronik akciğer hastalığı vardı. Hastaların 57’sine
(%48,7) ilk başvuru esnasında continue positive airway pressure (CPAP), 40’ına (%34,2) bilevel positive
airway pressure (BPAP) desteği verildi ve 20’si (%17,1) entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. NIMV
desteği alan hastalardan üçü (%3,09) takibinde entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlandı. NIMV desteği
alan hastaların 59’unda (%62,1) oronazal maske, 36’sında (%37,9) nazal prong kullanıldı. Hastaların tanıları
ile tedavi yöntemi karşılaştırıldığında IMV desteği alan 23 (%19,7) hastanın 19’unun (%82,6) istatistiksel
anlamlı olarak pnömoni tanısı aldığı görüldü (p:0,01). Altta yatan hastalık ile tedavi yöntemleri arasında
istatistiksel anlamlı farklılık tespit edilmedi (p>0,005).
Yıllara göre IMV ve NIMV desteği verilen hastaların dağılımı incelendiğinde 2015 yılında 35 hastanın 23’üne
(%65,7) NIMV, 12’sine (%34,3) IMV desteği verildiği, 2016 yılında 38 hastanın 30’una (%78,9) NIMV, 8’ine
(%21,1) IMV desteği verildiği, 2017 yılında ise 44 hastanın 41’ine (%93,2) NIMV, 3’üne (%6,8) IMV desteği
verildiği görüldü. IMV alan 23 (%19,7) hastanın 12’si (%52,2) istatistiksel anlamlı olarak 2015 yılında
başvuran hastalar idi (p:0,009). NIMV alan 94 (%80,3) hastanın 41’i (%93,2) istatistiksel anlamlı olarak 2017
yılında başvuran hastalar idi (p:0,007). Yine ilk başvuru tedavileri incelendiğinde hemen entübe edilen 20
(%17,1) hastanın 12’sinin istatistiksel anlamlı olarak 2015 yılında başvuran hastalar olduğu görüldü (p:0,001).
Hastaların ilk başvurudaki dakika solunum sayısı ortalaması 63,20±7,82 iken tedavinin 24. saatindeki
kontrolünün ortalaması 38,32±11,74 idi. İlk başvurudaki dakika kalp tepe atımı ortalaması 161,77±17,64 iken
24. saatindeki kontrolünün ortalaması 124,64±19,85 idi. Başvuru kan gazı değerleri incelendiğinde tüm
hastaların ortalama değerleri; pH:7,28±0,03, pCO2:55,87±5,54 mmHg, cHCO3:30,46±2,09 mmol/L olarak
tespit edildi. Tedavinin 24. saatindeki kontrolünün ortalaması ise pH:7,42±0,02, pCO2:42,77±1,18 mmHg,
cHCO3:25,49±1,07 mmol/L olarak tespit edildi. Başvuru anındaki oksijen saturasyon ortalamaları
%89,70±2,11 iken tedavi sonrası %97,49±0,94 olarak tespit edildi. Hastaların tedavi sonrası pH ortalama
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değerinde 0,14 artış, pCO2 ortalama değerinde 13,1 mmHg düşüş, cHCO3 ortalama değerinde 4,97 mmol/L
düşüş, oksijen saturasyonu ortalama değerinde %7,79 artış tespit edildi.Tedavi komplikasyonu açısından
hastalar incelendiğinde NIMV desteği alan hastaların 17’sinde (%14,5) hafif cilt irritasyonu dışında
komplikasyon gelişmedi.

Tablo 1: Mekanik ventilasyon tedavisinin yıllara göre dağılımı
2015
2016

2017

Toplam

p

NİMV (n,%)

23 (%65,7)

30 (%78,9)

41 (%93,2)

94(%80,3)

0,007

İMV (n,%)

12 (%34,3)

8 (%21,1)

3 (%6,8)

23 (%19,7)

0,009

Toplam

35 (%29,9)

38 (%32,5)

44 (%37,6)

117 (%100)

NİMV: Non-invaziv mekanik ventilasyon, İMV: invaziv mekanik ventilasyon
TARTIŞMA
Çocuk acil kliniğinde NIMV deneyimimizi paylaştığımız çalışmamızda; yıllar içinde NIMV kullanım
sıklığının arttığı ve buna bağlı entübasyon oranlarının düştüğü tespit edildi. Non NIMV son yıllarda solunum
yetmezliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Pozitif basıncın hava yolu dışındaki bir arayüz aracılığı ile
verildiği NIMV, teknolojik ilerlemelerle birlikte IMV’ye alternatif haline gelmiştir (7). Son yıllarda, NIMV
kullanımı dünya çapında evde mekanik ventilasyon kullanımında 5-15 kat artışa yol açmıştır ve dünya çapında
yaygınlık çocuklarda 2,1 ila 13,7/100,000 arasında değişmektedir (8-10). Bu artışa katkıda bulunan faktörler
muhtemelen mevcut teknolojideki gelişmeler, sağlık hizmet sağlayıcıları arasında bu teknolojiyle ilgili artan
deneyim ve kritik koşullarda hayatta kalan çocuklarda artan kullanımı içermektedir (11).
Non-invaziv mekanik ventilasyonun; bronşiyolit (3), ekstübasyon sonrası solunum yetmezliği (12), pnömoni
(4) ve status astmatikus (13) gibi akut solunum yetmezliğinde olan kritik hasta çocuklarda yararlı olduğu
gösterilmiştir. Bir çalışmada.(6) NIMV’nin, ilk solunum yaklaşımı olarak başarılı bir şekilde kullanıldığı, hafif
akut solunum yetmezliğinin tedavisi için uygun ve güvenli bir ventilasyon yardım tekniği olduğu, bronşiyolit
ve pnömoni gibi alt solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda entübasyonu önlemek için birincil ventilasyon
modu olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. NIMV; üst hava yolu travması, ekstübasyon sonrası vokal
kord disfonksiyonu, ağır sedasyon gereksinimi, akciğerde pnömoni, barotravma veya volutravma gibi
ventilatörle ilişkili komplikasyonları ve entübasyonla ilişkili riskleri önlemektedir (14, 15).
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Yapılan çalışmalarda NIMV ile tedavinin başarısı, solunum hızı ve kalp hızı gibi klinik ve laboratuvar
parametreleriyle ve kan gazı değişkenlerinde iyileşme ile belgelenmiştir (16-18). Solunum yetmezliği olan
çocuklarda yapılan bir çalışmada (19) NIMV başarı oranının % 77,5 olduğu tespit edilmiş ve klinik başarı
NIMV'nin ilk saatlerinden itibaren solunum hızı ve kalp hızının azalma ve kan gazlarındaki iyileşme ile
ilişkilendirilmiştir. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde hastaların solunum hızı ve kalp hızında azalma ve
kan gazlarındaki iyileşme tedavinin ilk saatlerinden itibaren görüldü. Bu parametrelerin yakın takibinin,
NIMV başarısını veya başarısızlığını belirleyeceği, hasta seçimine yardımcı olacağı ve NIMV başarısızlığı
durumunda entübasyonda geçikmeyi önleyeceği düşünülmektedir.
Primer ventilatör desteği olarak NIMV, entübasyon ihtiyacına yol açabilecek bazı hastalarda klinik
kötüleşmeyi önlediği ve daha iyi bir solunum konforu sağladığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.
Çalışmalarda pediyatrik popülasyonda NIMV için başarı oranlarının %57 ile 92 arasında olduğunu
bildirilmiştir (2, 13, 16-18). Bizim çalışmamızda da literatürle benzer şekilde NIMV’ye alınan hastaların
takibinde yalızca üçünde entübasyon ihtiyacı gelişti, başarı oranı %96,9 olarak tespit edildi.
Gözlemsel çalışmalardan elde edilen kanıtlar, NIMV'nin yakın takip edilen pediatrik hastalarda güvenli
olduğunu göstermektedir (20). Ancak nadir de olsa barotravma, aspirasyon gibi major komplikasyonlar ve cilt
lezyonları, nazal mukozal travma, gastrik distansiyon, göz irritasyonu gibi minör komplikasyonlar
görülebilmektedir (21, 22). Bizim çalışmamızda literatürle benzer şekilde hafif cilt irritasyonu dışında
komplikasyon gelişmedi.
Çalışmamızın kısıtlılığı, retrospektif bir çalışma olması ve verilerin otomasyon sistemine girilen kayıtlar, yatış
dosyaları ile sınırlı olmasıdır.
SONUÇ
Sonuç olarak çalışmamız dünya çapındaki eğilimlerle tutarlı olarak pediatrik NIMV kullanımının artan
sayısını vurgulamaktadır. Yan etkisinin oldukça nadir olduğu, hastanede yatış süresini kısaltan,
oksijenizasyonu artıran, solunum işini azaltan, ayrıca hastayı entübasyona gidişten kurtaran bu yöntem çocuk
acil servislerde akut solunum yetmezliğinde güvenle kullanılabilir.
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ÖZET
Acil servislerde takip edilen hastaların taburcu olduktan sonra hastaneye tekrar başvurması, mevcut hastalığın
doğal seyri olabileceği gibi, ilk başvuru sırasında alınan bakımın kalitesini yansıtmaktadır. Bu çalışmada bir
üniversite hastanesi çocuk acil birimine beş gün içinde tekrar başvuran hastaların klinik ve demografik
özellikleri tespit edilerek elde edilen sonuçlarla bölgesel verilerimizin oluşturulması amaçlanmıştır.
Ülkemizde bu alanda çocukluk yaş grubunda yapılmış geniş çaplı araştırmalar bulunmamaktadır. Çocuk acil
kliniğine son bir yılda başvuran 18 yaş altı hastaların hastane otomasyon sistemine girilen kayıtları ve yatış
dosyaları etik kurul onayı alındıktan sonra incelendi. Taburculuk sonrası ilk beş gün içerisinde tekrar çocuk
acil kliniğine başvuranlar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikâyeti, aldıkları tanılar,
başvuru mevsimi, başvuru zaman dilimi (sabah, öğle, akşam, gece), mesai saatinde mi yoksa mesai saati
dışında mı başvurduğu, taburcu olurken yapılan önerilere uyup uymadığı, kaç gün sonra başvurduğu kayıt
altına alındı. Çocuk acil birimine 654 (%1.32) hasta tekrar başvurdu. 654 hastanın 504’ünün (%77,1) muayene
sonrası hemen taburcu edildiği, 140’ının (%21,4) yatırılarak tedavi edildiği, 2’sinin (%0,3) sevk edildiği,
1’inin (%0,2) exitus olduğu, 2’sinin (%0,3) kliniği izinsiz terk ettiği, 5’inin (%0,8) ise tedavi reddi yaparak
hastaneyi terk ettiği tespit edildi. Yaş gruplarına göre hasta dağılımı incelendiğinde 415 hastaların 5 yaşından
küçük olduğu tespit edildi. Çalışma saatlerine göre hasta dağılımı incelendiğinde 302 hasta mesai saatleri
dışında ve tatil günlerinde, 291 hasta ise genellikle akşamları başvurduğu görüldü. İlk başvuruda klinisyenlerin
çocuğun hastalığı, hastalığın seyri ve ne zaman tekrar muayeneye gelinmesi gerektiği ile ilgili detayları
ebeveynlere anlatması yalnızca taburculuk sonrası mükerrer hastane başvurularını azaltmak için değil, aynı
zamanda ebeveynlerin kaygılarını ve endişelerini azaltmak için de etkili bir yol olabilir ve bu durum tıbbi
hataları ve olumsuz sonuçları azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: Acil birimi, çocuk, mükerrer başvuru
ABSTRACT
Revisited of the patients followed in the emergency services to the hospital after discharge may be the natural
course of the existing disease, as well as reflecting the quality of the care received during the first admission..
This study aimed to establish regional data using the results obtained via determination of clinical and
demographic characteristics of patients who revisited the paediatric emergency department of a university
hospital within 5 days. In our country, there are no large-scale studies conducted in this area in the childhood
age group. The records entered in the hospital automation system and the hospitalization files of the patients
under the age of 18 who applied to the pediatric emergency clinic were examined after the approval of the
ethics committee. Patients who revisited the paediatric emergency department within the first 5 days were
included. Patient age and sex, complaints at admission, admission sessions and timeframes and whether the
patients were admitted during or outside of working hours were recorded. The emergency department was
revisited by 654 (1.32%) patients. Of 654 patients, 504 (77.1%) were discharged immediately after the
examination, 140 (21.4%) were hospitalized, 2 (0.3%) were referred, 1 (0.2%) exitus, 2 (0.3%) left the clinic
without permission, and 5 (0.8%) left the hospital by refusing treatment. When patient distribution by age
group was examined, 415 patients were found to be aged <5 years. When patient distribution based on working
hours was examined, 302 patients were found to be admitted outside of working hours and on holidays,
whereas 291 patients were usually admitted during the evenings. Clinicians informing parents at the first visit
of the details about their child’s disease, the disease course and when to revisit the hospital after discharge
may be an effective way to not only prevent unnecessary return visits but also alleviate the anxiety of parents
and reduce medical errors and negative patient outcomes.
Keywords: Return visit, emergency department, children
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GİRİŞ
Hastaların tedavi ve takip ihtiyaçlarının belirlenmesi acil servis kliniğinin (ED) en temel görevlerinden
birisidir (1). ED gözlem biriminde yatırılarak ya da ayaktan takip edilen hastaların tedavileri düzenlenip
taburcu edildikten sonra hastaneye tekrar başvurması (RV), mevcut hastalığın doğal seyrini ya da ilk başvuru
sırasında alınan bakımın kalitesini yansıtmaktadır (2). Poliklinik hizmetinin olmadığı tatil dönemlerinde,
hastalığın ilerlemesi durumunda veya ebeveyn endişesinin olduğu durumlarda ED’ye RV kaçınılmazdır.
Bunun yanında, bazı RV'lerin nedeni tanısal hatalar, ilk başvuruda uygun tedavi yapılmaması, taburculukta
yetersiz eğitim veya birincil bakım sağlayıcısına erişimdeki kısıtlılıklar gibi sistem sorunlarına bağlı olabilir
(3).
RV oranı, ED bakımının kalite iyileştirme ölçütü olarak kullanılmış ve sağlık hizmeti kalitesini veya sağlık
hizmetlerine erişimin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. (4). Araştırmacılar, sık ED kullanımının daha iyi
anlaşılması, risk altındaki popülasyonların tanımlanmasına yardımcı olmak ve tekrarlayan ED kullanımını
azaltmak için müdahaleler geliştirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtmiştir (5). RV'ler, tıbbi
hata olasılığı olan yüksek riskli vakalar olarak kabul edilmiş, önlenebilir tıbbi hataları tanımlamak için bir
kalite geliştirme aracı olarak kullanılmış, tıbbi uygulamaların değiştirilmesi ve bakımın iyileştirilmesi
amacıyla önlenebilir RV'lerin etiyolojileri ve eğilimleri araştırılmıştır (6). Amerika Birleşik Devletleri'nde
yapılan araştırmalar, toplam ED ziyaretlerinin % 2,5 ile % 3.5 arasında RV oranlarını bildirmiştir (7, 8).
Ülkemizde bu alanda çocukluk yaş grubunda yapılmış geniş çaplı araştırmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle
çalışmamızda bir üniversite hastanesi çocuk acil kliniğine beş gün içinde tekrar başvuran hastaların klinik ve
demografik özellikleri tespit edilerek elde edilen sonuçlarla bölgesel verilerimizin oluşturulması
amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk acil kliniğine Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri
arasında başvuran 18 yaş altı hastaların hastane otomasyon sistemine girilen kayıtları ve yatış dosyaları etik
kurul onayı alındıktan sonra incelendi. Acil gözlemde yatarak takip edilen ya da ayaktan reçetesi düzenlenip
taburcu edilen hastalardan, taburculuk sonrası ilk beş gün içerisinde tekrar çocuk acil kliniğine başvuranlar
çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikâyeti, aldıkları tanılar, başvuru mevsimi, başvuru
zaman dilimi (sabah, öğle, akşam, gece), mesai saatinde mi yoksa mesai saati dışında mı başvurduğu, taburcu
olurken yapılan önerilere uyup uymadığı, kaç gün sonra başvurduğu kayıt altına alındı.
İstatistiksel analiz: Çalışmanın istatistiksel analizi Statistical Package for the Social Sciences for Windows
ver. 20.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Sürekli değişkenler ‘ortalama±standart sapma’ olarak ifade
edildi. Verilerin dağılımı ve sıklığının analizlerinde tanımlayıcı analizler, frekans verilerde bağımsız iki
grubun karşılaştırılmasında Ki-Kare testleri kullanıldı. Tüm istatistik analizlerde anlamlılık düzeyi <0,05
olarak kabul edildi.
BULGULAR
Meram Tıp Fakültesi Çocuk Acil kliniğine Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında başvuran 49334 hastanın
654’ünün (%1,32) acil servisten tetkik, muayene ve reçete işlemleri tamamlandıktan sonra ilk beş gün
içerisinde tekrar acil servise başvurduğu tespit edildi. Bu hastaların 303’ü (%46,3) kız, 351’i (%53,7) erkek
iken yaş ortalamaları 5,84±4,71 idi. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 415’inin (%63,5)
beş yaşın altında olduğu görüldü. Tekrar başvuru şikayetleri incelendiğinde en sık 237 (%36,2) hastanın ateş
şikâyeti ile başvurduğu, bunu ishal (n=98, %15) ve beslenememe (n=95, %14,5) şikayetlerinin izlediği tespit
edildi (Şekil 1). Hastaların tanılarına göre dağılımı incelendiğinde 235 (%36,2) hastanın en sık üst solunum
yolu enfeksiyonu tanısı aldığı, bunu akut gastroenterit (n=180, %27,5) ve döküntülü hastalıkların (n=56, %8,6)
izlediği görüldü (Şekil 2).
Hastaların tekrar başvurularının mevsimlere göre dağılımı incelendiğinde 223’ünün (%34,1) en çok sonbahar
mevsiminde başvurduğu tespit edildi. Zaman dilimi açısından incelendiğinde 291 (%44,5) hastanın en çok
akşam vaktinde başvurduğu görüldü. Tekrar başvuruların mesai saatlerine göre dağılımı incelendiğinde
402’sinin (%61,5) mesai saatlerinin dışındaki zamanlarda ve tatil günlerinde başvuru yaptığı tespit edildi.
Hastaların taburcu olduktan sonra tekrar başvuruya kadar geçen süreler incelendiğinde 299’unun (%45,7) en
sık ilk 24 saatte, 192’sinin (%29,4) 25-48 saatte, 95’inin (%14,5) 49-72 saatte ve 68’inin (%10,4) ise 73-120
saatte başvurduğu tespit edildi (Şekil 3). Hastaların 528’inin (%80,7) taburcu olurken ki önerilere uymadığı
ya da verilen ilaçları düzenli kullanmadığı tespit edildi.
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Çocuk acil kliniğine tekrar başvuran 654 hastanın 504’ünün (%77,1) muayene sonrası hemen taburcu edildiği,
140’ının (%21,4) yatırılarak tedavi edildiği, 2’sinin (%0,3) sevk edildiği, 1’inin (%0,2) exitus olduğu, 2’sinin
(%0,3) kliniği izinsiz terk ettiği, 5’inin (%0,8) ise tedavi reddi yaparak hastaneyi terk ettiği tespit edildi.
Hastalar cinsiyet ve yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında 5-10 yaş arasında olan 115 (%17,6) hastanın
76’sının (%66,1) istatistiksel anlamlı olarak erkek olduğu tespit edildi (p=0,001). Konulan tanıların ve başvuru
şikayetlerinin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde epilepsi tanısı alan 18 (%2,8) hastanın 16’sının (%88,9)
ve nöbet geçirme şikâyeti ile başvuran 18 (%2,8) hastanın 16’sının (%88,9) istatistiksel anlamlı olarak erkek
olduğu tespit edildi (p=0,03, p=0,01). Başvuru zaman dilimi, mevsim, mesai saatleri dışında başvuru varlığı,
taburcu olurken ki önerilere uyma ve taburculuk sonrası tekrar başvuru için geçen süre ile cinsiyet arasında
istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi (p>0,05).
Yaş grupları ile başvuru zaman dilimi karşılaştırıldığında öğle vakti başvuran 198 (%30,3) hastanın 140’ının
(%70,7) istatistiksel anlamlı olarak beş yaşından küçük hasta grubunda olduğu saptandı (p=0,001). Yaş
grupları ile başvuru mevsimi karşılaştırıldığında yaz mevsiminde başvuran 181 (%27,7) hastanın 122’sinin
(%67,4) istatistiksel anlamlı olarak beş yaşından küçük hasta grubunda olduğu saptandı (p=0,01). Tekrar
başvuruların mesai saatlerine göre dağılımı yaş grupları ile karşılaştırıldığında mesai saatinde başvuran 252
(%38,5) hastanın 178’inin (%70,6) istatistiksel anlamlı olarak beş yaşından küçük hasta grubunda olduğu
tespit edildi (p=0,01). Tanılar, başvuru şikayetleri, taburcu olurken ki önerilere uyma ve taburculuk sonrası
tekrar başvuru için geçen süre ile yaş grupları arasında istatistiksel anlamlılık tespit edilmedi (p>0,05).
Hastaların tanılarının mesai saatlerine göre dağılımı ise tablo 1’de, tanılarının tekrar başvuru süresine göre
dağılımı tablo 2’de gösterilmiştir.

Ateş
Beslenememe
İshal
Kusma
Diğer
Öksürük
Karın ağrısı
Nöbet

Şekil 1: Hastaların tekrar başvuru şikayetlerine göre dağılımı
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Üst solunum yolu enfeksiyonu
Akut gastroenterit
Döküntülü hastalıklar
Pnömoni
Diğer
Akut bronşiolit
Febril konvulsiyon
Epilepsi
Üriner sistem enfeksiyonu

Şekil 2: Hastaların tanılarına göre dağılımı

163

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

136

108
84

Kız

45
50

Erkek

33
33
Erkek

<24 saat

25-48 saat

Kız
49-72 saat

>72 saat

Şekil 3: Hastaların tekrar başvuru sürelerine göre dağılımı
Tablo 1: Hastaların tanılarının mesai saatlerine göre dağılımı
Mesai saatinde
başvuranlar
n
%

Mesai saati dışında
başvuranlar
n
%

p

Üst solunum yolu enfeksiyonu

96

40,9

139

59,1

>0,05

Akut bronşiolit

15

35,7

27

64,3

>0,05

Pnömoni

16

33,3

32

66,7

>0,05

Akut gastroenterit

76

42,2

104

57,8

>0,05
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Epilepsi

8

44,4

10

55,6

>0,05

Febril konvülsiyon

10

41,7

14

58,3

>0,05

Üriner sistem enfeksiyonu

0

0

6

100

>0,05

Döküntülü hastalıklar

14

25

42

75

>0,05

Diğer

17

37,8

28

62,2

>0,05

Tablo 2: Hastaların tanılarının tekrar başvuru süresine göre dağılımı
<24 saat
25-48 saat
49-72 saat

>72 saat

p

n

%

n

%

n

%

n

%

Üst solunum yolu
enfeksiyonu
Akut bronşiolit
Pnömoni

114

48,5

66

28,1

30

12,8

25

10,6

>0,05

18
16

42,9
33,3

12
16

28,6
33,3

8
8

19
16,7

4
8

9,5
16,7

>0,05
>0,05

Akut gastroenterit
Epilepsi

83
11

46,1
61,1

51
6

28,3
33,3

28
0

15,6
0

18
1

10
5,6

>0,05
>0,05

Febril
konvülsiyon
Üriner sistem
enfeksiyonu

12

50

6

25

6

25

0

0

>0,05

2

33,3

1

16,7

1

16,7

2

33,3

>0,05

Döküntülü
hastalıklar
Diğer

26

46,4

17

30,4

9

16,1

4

7,1

>0,05

17

37,8

17

37,8

5

11,1

6

13,3

>0,05

TARTIŞMA
ED lerin birincil görevi, hemen müdahale edilmezse kötüleşecek olan hastaların tedavileridir. ED’ye başvuran
hastalar da diğer tüm hastalar gibi öncelikle kaliteli hizmet beklemektedirler. Fakat polikliniklerde
yönetilebilecek hastaların tekraren ED’ye başvurmaları zaten yoğun çalışılan ED'nin daha da
kalabalıklaşmasını sağlayarak iş yükünü artıracak, hastaların bekleme süresini uzatacak, takip ve tedavi
kalitesini düşürecek ve sağlık giderlerinin artmasına sebep olacaktır (1,9,10). Çalışmamızda üçüncü basamak
sağlık hizmeti sunan bir çocuk acil kliniği olarak RV oranlarımız uluslararası literatüre kıyasla düşük
bulunmuştur. Bu sonucun ülkeler arası sağlık bakım sistemi değişiklikleri ve RV’nin tanımlanmasındaki
(başlangıç ziyaretinden sonraki 48 saat ila 1 aylık aralıklar) farklılıklardan kaynaklandığını düşünmekteyiz.
ED’de RV’ler oldukça yaygın görülmekle birlikte bildiğimiz kadarıyla bu konuda ülkemizde çocuk acil
çalışması bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar, toplam ED ziyaretlerinin
%2,5 ile %3.5 arasında RV oranlarını bildirmiştir (7, 8). Birçok kurum ve hastane, sağlanan hizmet kalitesi
için RV oranını kıyaslama aracı olarak kullanmaktadır. Yapılan pek çok çalışma, RV'leri, ilk ziyarette sunulan
tıbbi bakımın sorunlarının belirlenmesine odaklanarak incelemişken (11), diğer grup çalışmalar ise RV'leri
hasta demografisi açısından analiz etmiş ve birçok gereksiz RV'yi ortaya koymuştur (12). Augustine ve ark.’ın
(13) RV vakalarının ebeveynlerine yaptığı anket çalışmasında, RV’lerin en sık nedeninin şikayetlerin devam
etmesi ya da kötüleşmesi olduğu tespit edilmiş. Bunu ailelerin evde çocuklarına nasıl yardım edeceğini
bilmemesi, hastalığı anlamamaları ve şikayetlerin devam etmesini beklememeleri gibi nedenlerin izlediği
görülmüştür. Çalışmamızda bir yıllık sürede çocuk acil kliniğinde görülen hastaların %1,32’nin ilk beş günde
tekrar acil servise başvurduğu görüldü.
Alessandrini ve ark.’ın (11) yaptığı çalışmada iki yaşından küçük hastaların RV'lerinin daha çok olduğu tespit
edilmiş ve bunun hastalıkla ilgili anne-baba endişesinin artmasıyla ilgili olabileceği düşünülmüştür. Goldman
ve ark.’ın (1) çalışmasında da benzer şekilde okul öncesi çocuklarda (<6 yaş) daha büyük çocuklara göre RV
oranının yüksek olduğu tespit edilmiş ve çocuk ne kadar küçükse RV olasılığı da o kadar yüksektir sonucuna
56

varılmıştır. Çalışmamızda da literatüre benzer şekilde hastaların %63,5’inin beş yaşından küçük olduğu tespit
edildi. Bu bulgular; küçük çocukların iletişim becerilerinin gelişmemiş olması, rahatsızlıklarını, sıkıntılarını
ifade edememeleri, küçük çocuğu olan ebeveynlerin daha az tecrübeli olmaları ve doktorların da küçük
çocuklarda semptomlardaki kötüleşmeye daha duyarlı olması, bu konuda tavsilerde bulunması ve bu hastaları
daha sık kontrole çağırmasına bağlı olabileceğini düşündürmektedir.
Alessandrini ve ark.’ın (11) çalışmasında, RV'lerde en sık rastlanan pediatrik tanının enfeksiyon hastalıkları
olduğu tespit edilmiş ve RV’lerin kış mevsiminde daha büyük oranda görüldüğü, bunun da enfeksiyon
hastalıkları ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Yine benzer şekilde Cho ve ark.’ın (14) çalışmasında da
ilk 72 saatte görülen RV’lerin %29,9 oranında en sık enfeksiyon hastalıklarına bağlı olduğu görülmüştür. de
Vos-Kerkhof ve ark.’ın (15) yaptığı çalışmada da ateş, nefes darlığı ve kusma/ishal gibi semptomların
çocuklarda acil sağlık hizmeti RV’leri ile ilişkili olduğu tespit edilmiş. Bizim çalışmamızda da literatürle
uyumlu olarak en sık görülen RV başvuru şikâyeti ateş iken en sık tekrar başvuru tanısı üst solunum yolu
enfeksiyonları idi. RV’lerin mevsimlere göre dağılımı incelendiğinde çalışmamızda en çok sonbahar
mevsiminde RV görüldüğü tespit edildi. Bunun bölgemizin karasal iklime sahip olması ve sonbaharda
havaların soğuması ile enfeksiyon hastalıklarının oranında artmaya bağlı olabileceği düşünüldü.
Saunders ve ark.’ın (16) yaptığı çalışmada RV’lerin büyük çoğunluğunun akşam ve gece vardiyasında olduğu
tespit edilmiş. Alessandrini ve ark.’ın (11) yaptığı çalışmada da benzer şekilde RV'lerin %40'ının gündüz
vardiyasında, %47'sinin akşam vardiyasında ve %13'ünün gece vardiyasında olduğu bunun da genel ED
popülasyonunu yansıttığı tespit edilmiş. Bizim çalışmamızda da literatürle benzer şekilde RV’lerin %44,5’inin
en çok akşam vaktinde olduğu ve hastaların %61,5’inin mesai saatleri dışında tatil günlerinde başvurduğu
tespit edildi. Bunun ebeveynlerin çalışma koşullarından dolayı mesai dışı saatleri tercih etmesine, acil serviste
daha hızlı hizmet alınıyor olmasına ve poliklinik hizmetlerine ulaşım zorluğuna bağlı olabileceği düşünüldü.
Akenroye ve ark.’ın (17) çalışmasında RV’nin %80'inden fazlasının tekrar taburcu edildiği yalnız %19.7'sinin
hastaneye yatırıldığı tespit edilmiş. Bizim çalışmamızda da benzer şekilde RV’lerin %77,1’inin muayene
sonrası taburcu edildiği, %21,4’ünün hastaneye yatırıldığı görüldü. Çalışmamızda bir hastanın ex duhul olarak
hastaneye getirildiği tespit edildi. Bu hasta; bir yaş altında olan, ilk vizitinde akut gastroenterit tanısı almış ve
taburcu olduktan sonra evde beslenemememiş, ailesi durumu fark edip hastaneye getirdiğinde çoktan exitus
olmuş bir hasta idi. Çalışmamızda RV’lerin büyük çoğunluğunun tekrar taburcu olduğu görülmekte bu da
önemli sayıda hastanın acil olmayan problemler için ED'leri kullandığını düşündürmektedir. Ancak exitus
olan hastamız, özellikle küçük yaş grubundaki hastalarda semptomların ne kadar hızlı ilerleyebildiğini
göstermektedir. Bu nedenle ilk vizitlerde ailelere yeterli bilgilendirme yapılması ve tavsiyeler verilmesi çok
önemlidir. Ayrıca klinisyenlerin RV’leri acil servisi istismar eden veya kötüye kullanan hastalar olarak
görmemesi, ayrıntılı öykü ve fizik muayenelerini önyargısız olarak yapması gerekmektedir.
SONUÇ
Çalışmamızda %1,32 oranında RV oranı tespit edildi. Bunların %77,1’sinin RV sonrası hemen taburcu
edildiği, %63,5’inin beş yaşından küçük olduğu, hastaların en sık enfeksiyon hastalıkları nedeni ile, büyük
çoğunluğunun mesai saatleri dışında ve en çok sonbahar mevsiminde başvurduğu görüldü. İlk ziyarette ED
klinisyenlerinin; anne ve babalara çocuklarının hastalığını, hastalığın seyrini, taburcu olduktan sonra hangi
durumlar gelişirse tekrar hastaneye başvurmaları gerektiğini ayrıntılı bir şekilde anlatması hem gereksiz
RV’leri önlemek açısından hem de ailelerin endişelerini önleyip aynı zamanda tıbbi hataları ve olumsuz hasta
sonuçlarını azaltmak açısından etkili bir yol olabilir. Ayrıca RV’lerin ana nedenlerini klinik ve demografik
özellikleri ile beraber inceleyen geniş çaplı bölgesel ve ulusal çalışmaların yapılması ED’lerde tıbbi hataların
azaltılmasını, sunulan sağlık hizmeti kalitesinin artırılmasını ve maliyet yükünün azaltılmasını sağlayacaktır.
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ÖZET
Epilepsi, dünya üzerinde beynin en sık görülen ve büyük oranda tedavi edilebilen bir hastalığıdır. Buna
rağmen çağlar boyunca dünya genelinde çok fazla yanlış anlaşılan ve önyargılara sebep olan bir hastalık
olmaya devam etmektedir. Nöbetler sırasında hastalarda görülen tuhaf davranışlar, hastaların ani konvülsiyon
geçirmeleri, nöbetlerin ani gelişmesi gibi durumlar, epilepsi hastalarıyla ilgili çeşitli mitler uydurulmasına ve
yanlış inanışlara yol açmıştır. Bu durum epilepsili bireylere önyargıyla yaklaşılmasına ve ayrımcılık
yapılmasına sebep olmuştur. Toplumun epilepsili hastalara karşı önyargıları ve ayrımcılık yapmaları, bu
bireylerde damgalanmaya sebep olmaktadır. Günümüzde epilepsi hastalığı tedaviyle %70 oranında kontrol
edilebilir olmasına ve bu bireyler nöbetsiz bir hayat sürdürmelerine rağmen, bu tür inanışlar dünya genelinde
devam etmekte olup, epilepsili hastalar hala önyargı ve ayrımcılığın getirdiği “damgalanma” ile mücadele
etmek zorunda kalmaktadır. Damgalanma kavramının iki boyutu olan “hissedilen” ve “dayatılmış”
damgalanma, bu hastalarda oldukça yüksek miktarda yaşanmaktadır. Hastaların büyük bir kısmı, dayatılmış
damgalanmadan korktukları için hissedilen damgalanmayı yaşamakta, bu sebeple hastalıklarını toplumdan
gizleyebilmektedir. Damgalanma, epilepsili bireyler için hastalığı gizleme, tedavi aramaktan ve tedaviyi
sürdürmekten kaçınma, sosyal izolasyon, evlilikle ilgili problemler, istihdam edilememe, eğitimi
sürdürememe gibi birçok olumsuz sonuca sebep olmaktadır. Damgalamayı azaltma girişimlerinde ana tema,
epilepsinin evrensel ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu ve epilepsili bireylerin de toplumun normal bir
bireyi olduğu konusunda halkı bilinçlendirmek ve epilepsiyle ilgili önyargıları ortadan kaldırmaktır.
Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Damgalama, Sosyal İzolasyon, Ayrımcılık.
ABSTRACT
Epilepsy is the most common and largely treatable disease of the brain in the world. Despite this, it continues
to be a disease that causes a lot of misunderstanding and prejudices worldwide through the ages. Situations
such as strange behaviors seen in patients during seizures, patients having sudden convulsions, and sudden
onset of seizures have led to various myths and false beliefs about epilepsy patients. This situation has led to
prejudice and discrimination against individuals with epilepsy. Society's prejudices and discrimination against
patients with epilepsy cause stigmatization in these individuals. Although epilepsy can be controlled at a rate
of 70% with treatment and these individuals lead a seizure-free life today, such beliefs continue throughout
the world, and patients with epilepsy still have to struggle with the "stigma" brought by prejudice and
discrimination. The two dimensions of the concept of stigma, “felt” and “enacted” stigma, are experienced at
a very high level in these patients. Most of the patients experience the felt stigma because they are afraid of
the enacted stigma, and for this reason, they can hide their illness from society. Stigma causes many negative
consequences for individuals with epilepsy such as hiding the disease, avoiding seeking and continuing
treatment, social isolation, marital problems, not being employed, and not continuing education. The main
theme in interventions to reduce stigma is to raise public awareness that epilepsy is a universal and treatable
disease and that individuals with epilepsy are also a normal member of society, and to eliminate prejudices
about epilepsy.
Keywords: Epilepsy, Stigma, Social Isolation, Discrimination.
GİRİŞ
Epilepsi, kortikal nöronların anormal aşırı aktivitesine bağlı olarak ortaya çıkan ve spontan, tekrarlayan
nöbetler ile karakterize olan yaygın primer bir nörolojik hastalıktır (Demirel ve Okcin, 2020). Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre beynin en sık görülen, dünya üzerinde her yaştan 50 milyona yakın kişiyi etkileyen
nörolojik bir hastalıktır (WHO, 2019). Dünyada epilepsi prevalansı yaklaşık %1 olarak öngörülmektedir. Bu
tahmine göre Türkiye’de 700.000 kişide epilepsi mevcuttur (Türk Nöroloji Derneği, 2015). Epilepside görülen
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nöbetler, hastalarda travmalara, kırıklara, yanıklara, kanamalara, boğulmalara ve hatta ölüme yol açarak
hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. (Demirel ve Okcin, 2020).
Stigma (damga), Yunanca kökenli bir kelime olup, sahip olan kişinin ahlaki statüsü hakkında olağandışı ve
kötü bir belirtiyi gösteren bedensel bir işaret olarak tanımlanmıştır. Bu işaretler, taşıyan kişinin toplum
tarafından dışlanması ve uzak durulması gereken, mecazi olarak “kirlenmiş” bir insan (köleler, katiller, hainler
gibi) olduğunu gösteren yanık veya kesik izi olmuştur. Bugün bu terim orijinal anlamında kullanılmaya devam
edilmektedir, ancak bahsedilen “damga” gözden düşmenin bedensel belirtisinden ziyade gözden düşmenin
bizatihi kendisi için kullanılır (Goffman, 2014).
Damgalanma Kavramı
Eski Yunan’da ortaya çıkan salgınlar, 1300’lü yıllarda cüzzam ve vebaya; 1980’li yıllarda ise AIDS’e
yakalananların hastalıklarının kendi suçu ya da günahlarının bedeli olduğuna, bu nedenle ilahi bir
cezalandırılma olduğuna inanılmıştı. Bu sebeple hastalıklar bir rezillik işareti olarak görülmüş, damgalanan
kişiler kınanmış ve itibarsızlaştırılmışlardır (Özmen ve Erdem, 2018).
Damgalanan kişi, toplumca kabul gören insanlardan farklı karakteristik özellikleri olduğu düşünülen ve
toplumca farklı muamele gösterilen anlamına gelmektedir. Bu yaklaşıma göre, insanlar istenmeyen bir özellik
ya da farklılıkları olduğunda toplumda itibar kaybeder ve stigmatize edilirler (Yıldırım, 2016).
Goffman’a göre üç farklı damga türü vardır. İlk damga türü, fiziki deformasyonlar gibi bedenin
korkunçluklarıdır. İkinci tür damgalanma, zayıf irade, baskıyı hak eden ya da doğal olmayan tutkular, sapkın,
katı inançlar ve ahlaksızlık olarak algılanan karakter bozukluklarıdır. Eşcinsellik, ruhsal bozukluklar,
alkolizm, hapis yatmak gibi sebepler, ikinci tür damgalanmaya girer. Üçüncü tür damgalanma ise; ırk, din,
ulus gibi etnolojik damgalardır (Goffman, 2014).
Sağlıkla ilgili stigmaysa, belirli bir sağlık problemiyle özdeşleştirilen kişi veya grup hakkında olumsuz bir
sosyal yargı yaşantısından veya beklentisinden kaynaklanan kabul görmeme, dışlanma, suçlanma veya
küçümsenmeyle karakterize bir sosyal süreç veya kişisel yaşantıdır (1). Damgalanmış birey sağlık alanında
hem hastalığı hem de yaşadığı damgalanma sebebiyle yüksek riske maruz kalır ve damgalanma bu kişilerin
koruyucu ve tedavi edici yollara erişimini kısıtlayabilir (Ay, 2017). Stigma, sosyal ilişkiler, kaynak
mevcudiyeti, stres ve psikolojik ve davranışsal tepkiler dahil olmak üzere bir dizi süreci kötüleştirerek,
zayıflatarak veya engelleyerek, sağlığı kötüleştirerek toplum sağlığı sonuçlarını etkiler (Stangl ve ark., 2019).
Damgalanma, dayatılan (enacted), beklenen (anticipated) ve hissedilen/içselleştirilmiş (percieved)
damgalanma olarak kategorize edilebilir (Postalli, 2018). Dayatılan damgalanma, bir kişinin diğer insanlardan
aktif olarak ayrımcılığa maruz kalma derecesidir. Beklenen damgalanma bireylerin ayrımcılığa uğramayı veya
sosyal olarak reddedilmeyi bekleme derecesidir. Hissedilen damgalanma ise başkalarının olumsuz atıflarının
veya inançlarının kabulü ve içsel onaylanmasıyla ilişkili duygularla ilgilidir (Mayor ve ark, 2022). Link’e göre
(1987), potansiyel olarak damgalanabilecek bir hastalığı olan bireyler, hastalıkla ilgili yaygın düşünce
kalıpları nedeniyle ayrımcılığa uğrayacaklarına dair varsayımlarda bulunurlar. Daha sonra, toplum içinde
dışlanmalarına sebep olabileceğini düşündükleri hastalıklarını gizleme ve sosyal geri çekilme gibi başa çıkma
stratejilerini belirlerler. Bu durum bireylerin damgalanmışlık duygularının pekiştirilmesine neden olur (Link,
1987). Hasta olan kişilerin, benzer hastalığı olan kişileri damgalama düzeyi ne kadar yüksekse, kendilerini de
o derece damgalanmış hissederler. Düşük benlik saygısı olan ve kendileri hakkında olumsuz yargıları olan
kişilerin yaşadıkları damgalanma algıları daha yüksektir (Ay, 2017).
Epilepside Damgalanma
Epilepsinin geçmişi, Mezopotamya’da bulunan 4000 yıllık bir Akad tabletine kadar uzanır. Bu tabletin
üzerinde boynu sola dönmüş, elleri ve ayakları gergin, gözleri sonuna kadar açık, bilinçsizce ağzından
köpükler çıkan bir kişinin tasviri bulunur (Kaculini ve ark., 2021). Tarih boyunca epilepsi yanlış anlaşılan ve
fazlasıyla damgalanmış bir hastalık olmuştur. “Epilepsi” kelimesi Yunanca’dan gelir ve “dışarıdan gelen
güçler tarafından ele geçirilme” anlamına gelir. 1800’lü yılların sonlarına kadar epilepsili insanlar “cezai
derecede deli” suçuyla hapsedilmiştir (Herrmann ve ark., 2016). Orta çağ Avrupa’sına ait cadı avlama
tekniklerinin yazılı olduğu kaynaklarda cadılar, nöbet geçirmenin de dahil olduğu birtakım özelliklerle tarif
edilmektedir. İngiltere, 1930 ve sonrasında epilepsi hastalarının evlenmelerini ve çocuk sahibi olmalarını
yasaklayan kanunlar çıkarmıştır (Ay, 2017). 20. Yüzyılın ortalarına kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde
birçok eyalette de epilepsili kişilerin evlenmeleri yasaklanmıştı. 1970’lere kadar restoranlar da dahil olmak
üzere birçok kamu tesisi epilepsi hastalarına hizmek vermeme hakkına sahipti (Kaculini ve ark., 2021). Çin,
Japonya, Kore gibi pek çok uzak doğu ülkelerinde, epilepsi kelimesinin karşılığı olan kelime “delilik”
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anlamına gelen bir kelime olarak geçmektedir. Bu da bu ülkelerde epilepsi hastalığına karşı olan
damgalanmayı arttırmaktadır (Kim ve ark., 2014).
Günümüzde epilepsi, doğru tanı ve tedaviyle %70 oranında kontrol edilebilen bir hastalık olmasına ve bu
bireylerin nöbetsiz bir hayat sürdürmelerine rağmen, epilepsili hastalar dünya genelinde hala önyargı ve
ayrımcılığın getirdiği “damgalanma” ile mücadele etmek zorunda kalmaktadır (Turan ve ark., 2022). Bu
önyargı ve ayrımcılıklar, hastaların nöbet sırasında tuhaf davranışlar sergilemesi, konvülsiyon geçirmeleri ve
nöbetlerin ani gelişmesi gibi nedenlerle oluşmuştur (1). Farklı tipte nöbetler de olmasına rağmen, insanlar
epilepsiyi dramatik olabilen tonik-klonik nöbetlerle ilişkilendirme eğiliminde olup; birçok kişi bu nöbetlere
şahit olduktan sonra kendilerini rahatsız hissettiklerini belirtmişlerdir (Lee, 2022). Epilepsi ani belirtileri ve
bu belirtilerin tahmin edilememesi özelliği ile diğer kronik hastalıklardan farklıdır. Epileptik nöbetler sadece
beklenmedik zamanlarda gerçekleşmezler; aynı zamanda içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak utandırıcı
veya tehlikeli şekilde oluşabilirler. Bu özellikler sebebiyle epilepsi hastalarında damgalanma gerçekleşir ve
günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlamalar oluşur (Doğan ve ark., 2017).
Avrupa çapında 5000 katılımcıyla gerçekleştirilen bir çalışmada, katılımcıların %51’i epilepsi hastalıkları
sebebiyle damgalanma hissettiğini belirtmiştir (Baker ve ark., 2000). Sleeth ve arkadaşlarının (2016) 57 yaşlı
yetişkin epilepsi hastasıyla yaptığı çalışmada ise hastaların %70’ten fazlasının hissedilen damgalama
deneyimlediği tespit edilmiştir. Yunanistan’da tıp merkezlerini ziyaret eden 24 sağlıklı insan üzerinde yapılan
bir araştırmada, “Size yakın bir kişinin bir hastalığı olsa, hangisi olmasını “tercih edersiniz” sorusu sorulup,
beş kronik durum seçeneği verildiğinde, yanıt verenler epilepsiyi diyabet ve kronik solunum veya kalp
problemlerinin arkasından, beşte dördüncü sıraya koymuşlardır. Sadece psikiyatrik sorunlar epilepsinin
altında sıralanmıştır (Nicholaos ve ark., 2006).
Epilepside damgalamaya sebep olan faktörler bireysel ve toplumsal yön olarak ikiye ayrılabilir. Bireysel
yönde; nöbet sıklığı, nöbetle ilgili bir kaza/yaralanma deneyimi, nöbet şekli, politerapi, tedavinin yan etkileri,
hastalığın başlangıç zamanı gibi hastalığın kontrolüyle ilgili sebepler, epilepsi durumunun açıklanması,
epilepsili hastaların hastalıkları hakkında farkındalığı, hastaların psikolojik durumları ile yaş, eğitim ve
ekonomik durum gibi demografik özellikleri damgalanmayla ilişkilidir. Toplumsal yönde ise; epilepsi
hakkındaki inançlar, epilepsinin genel izlenimi, stereotipler, hastaların yakınlarının epilepsiye karşı olumsuz
tutumları, sosyal kısıtlanma durumları, medeni ve mesleki durum gibi sosyal yönler damgalanmayla ilişkili
bulunmuştur (Lee, 2022).
Epilepsiyle İlgili Yanlış Kanılar
Epilepsiyle ilgili toplumda bugüne kadar yerleşmiş olan bazı yanlış kanılar, bu hastalar için damgalanmalara
yol açar (Ay, 2017). Epilepsi ve damgalanma ilişkisi, epilepsinin şeytan ve kötü ruhlarla ilintili olduğu
düşüncesine dayanır. Epilepsi hastalarının şeytanla ilişkilerinin olduğuna inanılmış, şeytan tarafından ele
geçirildikleri düşünülmüştür ve orta çağda epilepsi cadılıkla ilişkilendirilmiştir (Yıldırım, 2016). Doğu
Afrika’da hâlâ sıklıkla epilepsinin şeytani ele geçirmeden kaynaklandığı ve epilepsinin bulaşıcı olduğu
düşünülmektedir (Boling ve ark., 2018). 15. yüzyılda bir profesör epilepsi hastalığının bulaşıcı olduğunu,
sadece konuşurken bile insanları enfekte edebileceği için bu insanlarla konuşulmaması gerektiğini yazmıştır.
Rönesansla birlikte epilepsinin tıbbi bir hastalık olduğu görüşü yaygınlaşmaya başlanmış ve 19. yüzyıl
sonlarında epilepsinin ilk modern tanımı yapılmıştır (1). 1970 yılına kadar Birleşik Krallık’ta epilepsili
insanların evlenmesi yasaktı.
Epilepside Damgalanmaya Bağlı İzolasyonun Sebep Olduğu Sosyal Sonuçlar
Dünya Sağlık Örgütü, epilepsi ile ilişkili damgalamanın hastalığın yükünü arttıran ve epilepsili birey için
klinik prognozdan daha kötü bir sosyal prognoz ile ilişkili, dünya çapında bir halk sağlığı sorunu olarak kabul
edildiğini belirtmiştir (WHO, 2015). Artan damgalanma, bireylerin epilepsiyi kendi kendine yönetmelerini
bozmakta ve epilepsili hastalarda sosyal izolasyon, hastalığı gizleme, istihdamda ve özel ilişkilerde bozulma
gibi pek çok olumsuz sonuçlara sebep olabilmektedir (Turan ve ark., 2022). Tıbbi konularda damgalanmanın
kişilerin tedavi aramalarını ve tedaviye katılımını engellediği tespit edilmiştir (Özmen ve Erdem, 2018).
Hastalığı Gizleme
Epilepsi tanısı, hastalar, aileleri ve dolaylı yoldan toplum için olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Epilepsili
bireyler sosyal normlara uyum sağlamakta, toplumla yüzleşmekte, iş bulmakta ve aile kurmakta zorluk
çekebilmektedir. Bu durum bireylerin hastalıklarını gizlemelerine sebep olabilir (Turan ve ark., 2022).
Hissedilen damgalanmayı yordayan ilk değişken epilepsinin gizlenmesidir. Yasalaştırılmış damgalanmadan
korkan pek çok epilepsili birey, durumlarını aile üyeleri haricindeki insanlardan gizlemeyi tercih edebilirler
ve hatta aile içinde bile gizli tutabilirler (Aydemir ve ark., 2016). Turan ve arkadaşlarının (2022) çalışmasında,
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hastaların kendilerini damgalama duygusu arttıkça, hastalığı gizleme eğilimlerinin de arttığı saptanmıştır ve
bu, damgalama ile başa çıkmak için uzun vadeli bir strateji olmuştur. Aynı çalışmada, hastaların %90’ının
hastalığı gizlemelerinin en büyük sebebinin damgalanma duygusu olduğu tespit edilmiştir (Turan ve ark.,
2022). Aydemir ve arkadaşları (2011), migren hastaları ile epilepsi hastalarının damgalanma düzeylerini
karşılaştırdıkları çalışmalarında, epilepsili hastalarının %41’inin hastalıklarını gizlediği; migren hastalarının
ise hiçbirinin gizlemediği tespit edilmiştir. Ayrıca hastalığını gizleyen hastaların %89,7’sinin, hissedilen
damgalanmadan dolayı hastalıklarını gizlediği belirtilmiştir (Aydemir ve ark., 2011).
Epilepsi, toplumda göze çarpan nöbetler olmadığı sürece gizlenebilir bir durumdur. Bu nedenle, kontrollü
epilepsisi olan kişilerin, özellikle epilepsiye karşı olumsuz halk tutumları nedeniyle, sosyal çevrelerinde bir
gizleme stratejisi seçmeleri, kontrolsüz epilepsili kişilere göre daha olasıdır (Lee ve ark., 2022).
Hastalığın gizlenmesi ve damgalanma, birbirleriyle çift yönlü ilişkidedir. Damgalanmanın hastalığı gizleme
üzerinde etkisi olduğu gibi; hastalığı gizlemenin de damgalanma üzerinde arttırıcı bir etkisi olduğu tespit
edilmiştir (Lee, 2022).
Tedaviyi Sürdürmeyle İlgili Sorunlar
Antiepileptik ilaç tedavisine uyum, etkili hastalık yönetimi için kritik öneme sahiptir. Ancak çeşitli engeller
nedeniyle uyum ve kalıcılık oranları düşüktür (Faught, 2012). Tıbbi konularda damgalanmanın kişilerin tedavi
aramalarını ve tedaviye katılımını engellediği tespit edilmiştir (Özmen ve Erdem, 2018). Epilepsi
hastalarındaki damgalanma ilaca uyumu azaltarak tedaviyi olumsuz etkiler (Lee, 2022). Epilepsili hastalarda
zayıf uyum oranları %30 ile %60 arasında değişmektedir ve nöbetlerin %30'dan fazlası ilaca uyumsuzluktan
kaynaklanır. Bu uyumun sağlanamamasının sebeplerinden biri de hastaların hastalığını gizleme stratejileridir.
Hastalıklarını gizleyen epilepsi hastaları daha az uyum bilgisine, yani tedaviye nasıl uyulacağı ve ilaç yan
etkileri ve etkileşimleri hakkında daha az bilgiye sahip olabilirler. Damgalanma, motivasyonu baltalayarak
hastalık yönetimi için sosyal destek aramayı engeller. Antiepileptik ilaçların kullanılması hastaya
damgalamayı hatırlattığı için, ilaçlarını toplum içinde kullanılmama gibi durumlara sebep olabilir (Chesaniuk
ve ark., 2014). DiIorio ve arkadaşlarının (2003) çalışmasında daha yüksek düzeyde algılanan damgalanma
bildiren katılımcıların, epilepsiyi yönetmek için daha düşük düzeyde özyeterlik bildirdiklerini; tedavi ve
nöbetlerle ilgili daha olumsuz sonuçlar beklentileri olduğu ve daha düşük ilaç yönetimi seviyeleri, ilaç uyumu
ve hasta memnuniyeti sonuçları olduğu bulunmuştur (DiIorio ve ark., 2003).
Sosyal İzolasyon
Epilepsi hastaları, sahip oldukları hastalık nedeniyle toplumsal damgalama yaşayabilir ve bu sebeple ya
hastalıklarını söyleyerek çevresinden gelecek sosyal destekten mahrum olmakta ya da hastalığını
gizlemektedir. Genelde hastalıklarından daha fazla damgalamayla mücadele etmek zorunda kalarak,
kendilerini dış dünyadan soyutlamaktadırlar (Özmen ve Erdem, 2018). Epilepsi hastaları bazı potansiyel
sonuçlarla beraber yaşar. Çünkü bu hastalar nöbetlerinin ne zaman ve nerede meydana geleceğini, bilinçlerini
kaybedip kaybetmeyeceğini ve nöbetlerinin kontrol altına alınabilip alınamayacağını bilmeden yaşarlar. Bu
belirsizlik, bireylerin sosyal durumlara karşı daha hassas, kırılgan ve savunmasız bir hale gelmelerine sebep
olur. Epilepsi hastaları, nöbet geçirme konusundaki bu belirsizlik ve korkuların, epilepsi ile yaşam konusunda
uyumu olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu belirtmektedirler (Karaca ve Durna, 2018).
Hastaların nöbet geçirmekten korktuğu için sosyal aktivitelerden kaçınması; bisiklete binme, yüzme gibi
fiziksel aktivitelerden uzak durması, hayallerinden vazgeçmesi ve nöbet sonrasında fiziksel kısıtlamalar
yaşaması gibi sebepler, epilepsi hastalarının sosyal yaşamlarını olumsuz etkiler (Kaya, 2018). Mlinar ve
arkadaşlarının (2016) çalışmasında, katılımcılar sosyalleşme sırasında nöbet geçirdiklerinde insanların olaya
olumsuz tepki verdiğini (hastanın ağzına nesneler sokarak) veya hiç yardım teklifi etmediğini bildirmişlerdir.
Bu deneyimler epilepsili bireylerin beklentilerini olumsuz yönde etkileyerek, güvenlerini azaltmıştır.
Katılımcılar durumlarını kabul etmediklerini gösterenlerden kaçınmaya başlamışlardır. Aynı çalışmada,
epilepsili katılımcıların çoğunlukla aile çevrelerindeki etkinliklere katıldığı tespit edilmiştir. Kabul
duygularının, epilepsiyi yaşamlarına dahil etme çabalarını güçlendirdiği bulunmuştur. Çevresi tarafından
kabul gördüğünü hisseden katılımcılar, çevreye daha fazla dahil olmuş, daha çok eğlence aktivitesine
katılmışlardır (Mlinar ve ark., 2016).
Thomson ve arkadaşlarının (2014) epilepsili adölesanlar arasında yaptıkları çalışmada, epilepsili ergenlerin
başkalarının önünde nöbet geçirme korkularının sosyal aktivitelere katılmalarını engellediği tespit edilmiştir.
Bu korkuların sebep olduğu sınırlandırmalar, azaltılmış normallik hissine sebep olduğu için, ergenler genelde
kendilerini akranlarından farklı olarak algılarlar. Bu sebeple sürekli akran onayı ararlar ancak bu hedeflerine
nadiren ulaşırlar. Akranları, epilepsisi olanları “tuhaf” ve “garip” olarak algılayabilir ve bu da dışlanmaya
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sebep olabilir. Bu da etkilenen ergenlerde duygusal işlevlerde bozulmalara neden olarak, sosyal izolasyon,
depresyon, anksiyete ve okul başarısızlığına sebep olabilir (Thomson ve ark., 2014).
İstihdamla İlgili Sorunlar
Epilepsi hastaları; motorlu taşıtları kullanmak, korunmasız yüksekliklerde, hareketli makinelerle, canlı
elektrik kabloları ile çalışmak, tren işletmek ve savunmadaki bazı işleri içeren meslekler dışında çoğu meslekte
yasal olarak istihdam edilebilirler (Braga ve ark., 2020). Nöbetler tahmin edilemez olduğundan ve sosyal
çevrede gizli kalamadığından, epilepsi tüm sosyal durumlarda yıkıcı bir durumdur ve istihdam edilebilirliği
de önemli bir ölçüde engeller. Diğer kronik hastalıklara göre epilepsinin klinik belirtileri oldukça görünür
olduğu ve daha büyük engellere ve daha düşük sosyal kabul edilebilirliğe yol açar (de Souza ve ark., 2018).
Ancak işverenler genellikle epilepsili bir bireyi istihdam etmekten kaynaklanabilecek sigorta maliyeti, ücretli
hastalık izni gibi finansal maliyeti üstlenmek istemezler (Braga ve ark., 2020). Bu sebeple bazı hastalar,
hastalıklarını potansiyel bir işverene açıklamalarının adaylıklarının reddedilmesine sebep olmasından dolayı
durumlarını açıklamaktan kaçınmaktadır (Shi ve ark., 2021). Çin’de 138 epilepsili bireyle yapılan bir
araştırmada, %33 oranında işsizlik sorunu yaşadığı, bunun genel nüfustan çok daha yüksek olduğu ve
işsizliğin sebepleri arasında epilepsi damgasının ve nöbet sıklığının olduğu belirtilmiştir (Chan ve ark., 2021).
De Souza ve arkadaşlarının (2018), 50 yetişkin epilepsi hastası ve 50 yetişkin kalp hastalığı hastasının katıldığı
çalışmalarında; kalp hastalığı olan hastaların %8’inin, epilepsi hastalarının ise %58’inin işsiz olduğu;
epilepsili hastaların %32’sinin hastalıkları sebebiyle işten çıkarıldığı, bu oranın kalp hastalığı olan bireylerde
%6 olduğu; epilepsili hastaların %44’ünün hastalık nedeniyle bir işveren tarafından işe alınmadığı, kalp
hastalığı olan hastalarınsa sadece 2sinin böyle bir durum yaşadığı belirtilmiştir (de Souza ve ark., 2018).
Evlilikle İlgili Sorunlar
Epilepsi, yakın ilişkilerin oluşumunu ve kalitesini de etkiler (Mlinar ve ark., 2016). Evlilik ilişkileri, birincil
bir sosyal destek kaynağı ve aynı zamanda sağlık durumunun bir göstergesi olabilir. Eşler, rolleri ve sosyal
destek için temel konumları nedeniyle evli epilepsili hastaların birincil bakıcıları olabilir. Epilepsinin bireyler
ve aileleri üzerinde ciddi etkileri bulunur (Kinariwalla ve ark., 2016). Epilepsili insanların, epilepsisi olmayan
insanlara göre daha düşük evlenme şansına sahip olduğu ve artan ayrılık ve boşanma oranlarına ve düşük
evlilik doyumuna sahip olabileceği bilinmektedir (Singh ve ark., 2018).
Epilepsi vakalarında evliliğin başarısız olmasının birincil nedeni, bir epilepsi hastasının veya ailesinin bu tıbbi
durumu evlilikten önce açıklamamayı seçmesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, evlilikten sonra böyle bir
durumun açığa çıkması, bir güven ihlali olarak kabul edilir ve kadınların eşlerinin aileleri tarafından eve
gönderildiğini duymak nadir değildir. Bazı vakalarda aile içi şiddet ve tacizle de karşılaşılmıştır. Varlıklı
ailelerden gelen eğitimli kadınlar bile aynı uygulamanın kurbanı olduğu bilinmektedir (Braga ve ark., 2020).
Mlinar ve arkadaşlarının çalışmasında (2016), çalışmaya katılan epilepsili hastalar, epilepsinin bir eş bulma
sorunuyla sonuçlandığını veya bekar olma durumlarının epilepsiden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ayrıca
katılımcılar, yakın ilişkiler kurarken olumsuz bir tepki almaktan korktuklarını, “kimsenin bir yükü temsil eden
bir ortak istemediğini” belirtmişlerdir (Mlinar ve ark., 2016). Riasi ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında ise,
evli katılımcıların yaklaşık %65'i eşleri tarafından uygunsuz muamele gördüğünü, yaklaşık %78'i ise eşlerinin
boşanma talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Bekar katılımcıların %53,7'si epilepsi nedeniyle bekar
kaldıklarını söylemiş; hastaların evlenme oranı %27,3 ve boşanma oranı %54,8 bulunmuştur (Riasi ve ark.,
2014). Ayrıca epilepsinin genetik geçişli olduğuna inanılması sebebiyle bu kişilerin çocuk sahibi olmalarıyla
ilgili de endişeleri bulunur (Ay, 2017).
Araç Kullanımıyla İlgili Sorunlar
Araç kullanma becerisi, yüksek derecede sosyal ve kişisel rahatlık sağlayarak istihdam şansını artırır ve daha
iyi yaşam kalitesi ile ilişkilidir (Braga ve ark., 2020). Ancak araç kullanırken nöbet geçirme ihtimali olan
epilepsili bireylerin, araç kullanmaya daha az uygun olduğu varsayılmaktadır (Joshi ve ark., 2019). Epilepsili
birey için araç kullanmaktan kaynaklanan risk, nöbet sıklığına ve epilepsinin diğer klinik parametrelerine
bağlıdır (Braga ve ark., 2020). Ne var ki bu risk, alkolle ilgili riske kıyasla açıkça daha düşüktür. Tüm ölümcül
motorlu araç kazalarının yalnızca %0,1’i ila %0,2’si nöbetle ilişkilidir, bu oran alkolde %30’dur (Joshi ve
ark., 2019).
Yapılan çalışmalarda, epilepsili bireylerde orta derecede artmış ciddi ulaşım kazası riski bulunmuştur ancak
artan riskin ne ölçüde nöbetle ilişkili olduğu belirlenememiştir. Epilepsili bireylerdeki araba kazalarının
çoğunluğunun nöbetten kaynaklanmadığı belirlenmiştir (Sundelin ve ark., 2018). Epilepsili bireyler için artan
kaza riski göz önüne alınarak birçok ülkede çeşitli türde sürüş mevzuatı kısıtlamaları getirilmiştir (Braga ve
ark., 2020).
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Ülkemizde epilepsili bireylerin ehliyet almalarına ilişkin mevzuat Resmî Gazete’de yayınlanmış; “Şuur
kaybının olduğu, şuur kaybının olmadığı, uyarılmış veya uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren hastalar, altı
aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, üç yıl boyunca, ilaçsız veya en fazla iki antiepileptik
ilaç kullanır halde iken nöbet geçirmediklerini belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda
değerlendirilir” şeklinde belirlenmiştir (Resmi Gazete, 30 Eylül 2021). Epilepsi hastaları, sosyal toplantıların
ulaşım gerektirmesi ve toplu taşımanın sınırlı olduğu bölgelerde, epilepsi hastalarının ehliyet alamamaları
sebebiyle sosyal olarak dışlanmaları meydana gelebilmektedir (Kaculini ve ark., 2021).
Eğitimi Sürdürmeyle İlgili Sorunlar
Normal zekaya sahip oldukları halde, epilepsi hastalarının hasta olmayan yaşıtlarına göre daha az eğitim aldığı
gösterilmiştir. Damgalanma sebebiyle hastalar çoğunlukla eğitim haklarından da mahrum kalmaktadır (Ay,
2017). Doğu ve güney-orta Afrika’da, epilepsili çocukların damgalanma nedeniyle okula gitmeleri genellikle
engellenir (Atadzhanov ve ark., 2010). Uganda’da yapılan bir çalışmada, yüksek derecede hissedilen
damgalama yaşayan çocuklarda, %13,8 oranında okula hiç gitmedikleri, diğer öğrencilere göre okula geç
başladıkları ve ayrıca düşük derecede hissedilen damgalanma tespit edilen öğrencilere göre 2,5 kat fazla sınıf
tekrarı yaptıkları tespit edilmiştir (Kirabira ve ark., 2020).
Epilepside Damgalanmaya Yönelik Çözümler
Epilepsiyi evrensel bir bozukluk olarak ele almak için büyük bir küresel girişim, üç küresel örgütün bir ittifakı
tarafından başlatılmıştır: Uluslararası Epilepsiye Karşı Lig (ILAE), Uluslararası Epilepsi bürosu (IBE) ve
Dünya Sağlık Örgütü (WHO). Bu üç organizasyonun birleşimiyle 1997 yılında “Gölgelerin Dışında” girişimi
başlatılmıştır. Bu kampanya, epilepsi hastalığının evrensel ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğu konusunda
toplumu bilinçlendirmek, farkındalığı arttırmak, hastalığın toplum içinde kabulünü sağlamak, halkı epilepsi
konusunda eğitmek, epilepsi hastalarının bilinçlendirme, eğitim, teşhis, tedavi, bakım, hizmetler ve önleme
dahil olmak üzere ihtiyaçlarını ele almaya hükümetleri ve sağlık bakanlıklarını teşvik etmek gibi girişimleri
misyon edinmiştir (Reynolds, 2000).
Epilepsi hastalarına yönelik damgalamayı azaltıcı müdahalelerle ilgili yapılan çalışmalarda dört ana müdahale
türü belirlenmiştir: halkı bilinçlendirme müdahaleleri, politika temelli müdahaleler, okul temelli müdahaleler
ve hasta bazlı müdahaleler. Halkı bilinçlendirme müdahalelerinde ortak tema, halkın epilepsi konusunda bilgi
sahibi olmasını sağlayarak hastalıkla ilgili damgalamayı azaltmaktır. Bu müdahaleler; dersler, broşür dağıtımı,
medyanın kullanımı, kamu hizmeti duyuruları gibi halk eğitim kampanyalarını içerir. Politika temelli
müdahaleler, epilepsili bireylere karşı aleni ayrımcılığı yasa dışı kılan ayrımcılık karşıtı politikalar oluşturmak
üzerine yapılmıştır. Okul temelli müdahaleler, özellikle eğitici dersler, videolar ve oyunlar ve çizgi romanlar
gibi hikâye anlatımı yöntemleri aracılığıyla öğretmenleri ve öğrencileri eğitmeye odaklanmıştır. Ayrıca
öğretmenlerin nöbet bilgisi ve yönetimi konusunda eğitilmeleri sağlanmıştır. Hasta bazlı müdahaleler ise
içselleştirilmiş damgalanmayı azaltmak ve baş etmeyi, benlik saygısını ve nöbet yönetimini iyileştirmek için
psikososyal müdahaleleri içermiştir (Chakraborty ve ark., 2021).
Epilepside Damgalamaya Yönelik Müdahalelerde Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları
Damgalanmanın azaltılabilmesi için, bu hastalık hakkında hasta, aile üyeleri ve halk arasında uygun bilgi ve
görüşleri teşvik etmek ve etkili tedaviyi sağlamak gerekir. Epilepsi damgasını ortadan kaldırma hedefine
ulaşmak için önce tıbbi bakım, eğitim ve istihdam konularında toplum desteklenmelidir (Guo ve ark., 2012).
Bu açıdan hemşireye düşen rol ve sorumluklar, hastanın bakım kalitesini arttırma; epilepsi tipleri ve nedenleri,
epilepsi ilaçlarının etki ve yan etkileri, riskli durumlardan kaçınma, kendine yardım grupları konularında
eğitim verilmesi, verilen bilgi ve önerilere uyumu sağlama, hastanın gereksinimlerine ve bireysel ihtiyaçlarına
göre bilgilendirmelerin yapılması; hastaların psikososyal sorunlarının giderilmesini sağlama ve yaşam
kalitelerini arttırmaktır (Görgülü ve Fesci, 2011).
SONUÇ
Epilepsi, dünya üzerinde beynin en sık görülen ve büyük oranda tedavi edilebilen bir hastalığıdır. Buna
rağmen dünya çapında çok fazla yanlış anlaşılan ve önyargılara sebep olan bir hastalık olmaya devam
etmektedir. Bu tür yanılgılar, epilepsili bireylerin toplum içinde damgalanmasına ve dışlanmasına sebep
olmaktadır. Damgalanma kavramının iki boyutu olan hissedilen ve yasalaştırılmış damgalanma, bu hastalarda
oldukça yüksek miktarda yaşanmaktadır. Hastaların büyük bir kısmı, yasalaştırılmış damgalanmadan
korktukları için hissedilen damgalanmayı yaşamakta, bu sebeple hastalıklarını çevrelerinden
gizleyebilmektedir. Epilepsili hastalar toplum içinde nöbet geçirmekten korktuğu ve insanların olumsuz
düşüncelerine maruz kalacaklarını düşündükleri için sosyal aktivitelerden kaçınmakta; istihdam, evlilik,
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eğitimi sürdürme gibi konularda sorunlar yaşamaktadır. Epilepside damgalama konusunda yapılabilecek
müdahaleler toplum bazında, hükümet politikaları bazında, okul bazında ve hasta bazında olarak
sınıflandırılabilir. Damgalamayla mücadelede ana tema, epilepsinin evrensel ve tedavi edilebilir bir hastalık
olduğu ve epilepsili bireylerin de toplumun normal bir bireyi olduğu konusunda halkı bilinçlendirmek ve
epilepsiyle ilgili önyargıları ortadan kaldırmaktır.
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ÖZET
Örgütsel bağlılık ve örgütsel kültür tüm sektörlerde gittikçe önem kazanan konuların başında gelmektedir.
Tüm kurumlar örgütsel bağlılığı yüksek personelle çalışma ister. Özellikle hata-kuşku ve yanılgıya asla yer
olmayan sağlık sektöründe bu oldukça önemlidir. Örgütsel bağlılığın sağlanması gibi pek çok konuda örgütsel
kültür rol oynar. Çalışanların işlerini severek ve azimle yapmasına, sürdürülebilirlik açısından ise bu anlayışın
örgüt kültürüne dönüşmesi ve üyelerin çoğunluğunun bunu benimsemesiyle oluşabilir. Bu doğrultuda
çalışmada İstanbul’da bulunan bir özel hastanedeki sağlık profesyonellerinin örgüt kültürünün ve örgütsel
bağlılıklarının nasıl olduğu incelenmiş ve arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Çalışma 100 sağlık profesyoneli üzerinde gerçekleştirilen tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma sonucunda
sağlık profesyonellerinin duygusal bağlılıkları ortanın altı düzeyde (2,58±0,68); devam bağlılıkları orta
düzeyde (3,12±0,71) ve normatif bağlılıkları ise ortanın altında (2,76±0,69) ve örgüt kültürü yaklaşık orta
düzeyde (2,89±0,40) olarak saptanmıştır. Evlilerde bekarlara göre normatif bağlılık ve örgütsel kültür daha
yüksek, tıbbi sekreterlerde ise hekim ve hemşirelere göre duygusal bağlılık ve örgütsel kültür daha yüksek
olarak saptanmıştır. Çalışmada normatif bağlılık ile örgütsel kültür arasında orta düzeyli (r:0,362) pozitif
yönlü ilişki olduğu belirlenmiştir. Duygusal bağlılık ve devam bağlılığı ile örgüt kültürü arasında ilişki
bulunmamıştır (p>0,05).
Çalışmada üst yönetimin ve insan kaynaklarının normatif bağlılığı hastanenin paydaşları olan çalışanların
tamamında yükseltmelerinin örgüt kültürünü de yükselttiği anlaşılmıştır. Ayrıca duygusal bağlılığı arttırıcı
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Normatif bağlılığı sağlayan
değerlerin çalışanlara aksettirilmesi sonucunda iş performansını yükseltecek ve örgütü başarıya götürecek olan
olumlu bir örgüt kültürünün oluşmasına olanak sağlanacağı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık profesyonelleri, örgütsel bağlılık, örgüt kültürü.
ABSTRACT
Organizational commitment and organizational culture are among the issues that are gaining importance in all
sectors. All institutions want to work with personnel with high organizational commitment. This is very
important, especially in the health sector, where there is no room for error, doubt and misconception.
Organizational culture plays a role in many issues such as ensuring organizational commitment. It can occur
if the employees do their jobs with love and determination, and in terms of sustainability, this understanding
can be transformed into an organizational culture and the majority of the members adopt it. In this direction,
the organizational culture and organizational commitment of health professionals in a private hospital in
Istanbul were examined and the relationship between them was investigated.
The study is a descriptive study conducted on 100 healthcare professionals. As a result of the research, the
emotional commitment of health professionals was below average (2.58±0.68); Continuance commitment was
found to be moderate (3.12±0.71), normative commitment was below average (2.76±0.69), and organizational
culture was approximately moderate (2.89±0.40). Normative commitment and organizational culture were
found to be higher in married people compared to singles, and emotional commitment and organizational
culture were higher in medical secretaries compared to physicians and nurses. In the study, it was determined
that there is a moderate (r:0.362) positive relationship between normative commitment and organizational
culture. There was no relationship between emotional commitment and continuance commitment and
organizational culture (p>0.05).
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In the study, it was understood that increasing the normative commitment of the senior management and
human resources in all employees, who are the stakeholders of the hospital, also increases the organizational
culture. In addition, it is concluded that it is necessary to carry out activities that increase emotional
commitment. It is seen that as a result of reflecting the values that provide normative commitment to the
employees, it will be possible to create a positive organizational culture that will increase the job performance
and lead the organization to success.
Keywords: Health professionals, organizational commitment, organizational culture.
GİRİŞ
Örgütsel bağlılık örgüt üyesinin örgütsel amaçlara ve örgütün ulaşmayı hedeflediği yolda, ondan bekleneni ve
hatta daha fazlasını azimle yapması ve örgütte kalmaya yönelik güçlü bir istek duyması olarak tanımlanabilir
(Eliyana ve Ma’arif, 2019). Örgütsel bağlılığı yüksek üyelere sahip örgütler yapılması gereken işleri verimli
ve etkin bir şekilde tamamlama çabası gösterirken aynı zamanda örgütsel değerleri duygusal bir biçimde de
benimsemektedirler. Eğer donanımlarını arttırmaya yönelik potansiyelleri ve çabaları yeterli ise örgütsel
anlamda iş performansında önemli bir artış ortaya çıkar ve örgüte önemli bir katkı sunar. Bu sebeple örgütler
için süreklilik ilkesi de göz önüne alındığında örgütsel bağlılık vazgeçilmez bir unsurdur (Al-Jabari ve
Ghazzawi, 2019).
Örgüt kültürü, zaman içerisinde oluşan örgüt değerlerinin ve örgütü oluşturan ana öğelerin, sembollerin,
normların, tutumların, inançlara dayalı varsayımların takımca istikrarlı bir biçimde ilkeleşmesiyle ortaya
çıkan; çalışma koşullarını, güdülenmeyi, ambiyansı ve iletişim şekillerini etkileyen bir tür örgütsel karakterdir
(Paais ve Pattiruhu, 2020). Stephan P.Roddins “örgüt kültürünün tam olarak tanımını yapamasam da onu
gördüğümde anlarım” diyerek örgüt kültürünü ifade etmektedir (Özkalp, 1999). Örgüt kültürü örgüt üyelerinin
paylaştığı değerleri, riayet ettiği kuralları, örfleri, adetleri, sloganları, işi yürütme biçimini kapsar. Bir bakıma
bir örgütü diğerlerinden ayıran bir karakteri sembolize etmektedir. Yazılı bir metne dayalı olmayan örgüt
kültürü, örgütün davranışsal kalıplarında etkin rol oynadığı için doğrudan örgüt başarısıyla
ilişkilendirilebilmektedir (Soomro ve Shah, 2019).
Örgüt liderleri örgütsel bağlılığı önemsemektedirler. Ancak bağlılığın altında yatan nedenlerde samimi ve
dürüst bir örgüt, örgütsel değerlerin kişisel değerlerle örtüşmesi gibi sebepler bulunmaktadır. Çünkü çalışanın
örgüte aidiyeti yeterince hissedebilmesi, örgüt kültürünü benimsemesi ve bu kültüre katılmasıyla
gerçekleşebilmektedir. Neticede yaratıcılığın ve özverinin artacağı daha etkin bir hizmet verme olanağı ortaya
çıkacaktır. Fakat güven ortamının yeterince kurulmadığı bir örgütte üyeler kendi çıkarlarını örgüt çıkarlarının
önüne koyacak ve örgütsel amaçlara sınırlı biçimde katılacaktır. Bu durumun belirli bir süre devam etmesi
halinde hemen hemen tüm üyelere sirayet eden bu çalışma şekli koordinasyonu bozacak ve çatışmalara meyilli
bir ortam meydana getirecektir (Berberoglu, 2018). Tam tersi biçimde örgütsel bağlılığı güçlü üyeler örgüt
kültüründen olumlu biçimde etkilendiklerinde daha azimle ve istekle çalışacaklar, amaçlara en iyi şekilde
ulaşma arayışına kendiliğinden gideceklerdir. Bu durumda kişisel çıkarlar örgütsel çıkarlara dönüşebilecek
veya çıkar çatışmasına minimum düzeyde girilerek uyumlu ve sürdürülebilir bir örgüt iklimi oluşacaktır
(Purwanto, 2020).
Sağlık kuruluşlarında örgüt kültürünün şekillenişi sağlık hizmet arzında bulunan kurum için, sağlık hizmet
talebini yapan hasta için ve toplum için son derece önem arz etmektedir. Çünkü örgüt kültürü sayesinde bakım
kalitesi iyileşmekte ve hasta güvenliği artmakta ve sistemli biçimde bu anlayış sürdürülebilme olanağı
bulmaktadır. Sağlık hizmet alanı diğer hizmet ve ürün üreten sektörlerden daha çok uzmanlığa, beceriye ve iş
yapma arzusuna dayalı bir alandır. Çünkü hizmetin niteliğine göre toplumsal çıktıları sağlayan bireylerin daha
kaliteli bir yaşam sürmesi sağlanabilmektedir (Aranki ve ark., 2019). Aldığı hizmetten memnuniyet sağlıkta
kolaylıkla sağlanabilen bir konu değildir. Riski ve stresi yüksek çalışanlara iyi bir ortam sağlamanın
yollarından biri vicdani tatminin ve güvenli bir örgüt iklimiyle gerçekleşmektedir Tüm bunlar meydana
gelirken çalışanlar yaptığı işten daha çok tatmin almakta ve söz konusu sağlık kuruluşu da daha çok tercih
edilmektedir. Bu süreçte çalışanların olumlu bir örgüt kültürü gelişirken çalışanların örgütsel bağlılığının
artacağı varsayılmakta ve verilen hizmetin kalitesinin böyle bir ortamda iyileşeceği düşünülmektedir (Mesfin
ve ark., 2020). Buradan yola çıkarak sağlık çalışanlarında örgütsel bağlılığın ve örgüt kültürünün değişkenlik
gösterebileceği sosyodemografik özellikleri tespit etmek ve örgütsel bağlılık ile örgüt kültürü arasındaki
ilişkiyi saptamak araştırmanın temel amacını oluşturmuştur.
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YÖNTEM
Araştırma gözlemsel araştırmalardan tanımlayıcı ve zamansal yönden kesitsel bir çalışmadır. İstanbul’da bir
özel hastanede Nisan 2022 tarihinde veri toplama gerçekleştirilmiştir. 131 sağlık çalışanının görev yaptığı
öğrenilen bir özel hastanede evreni bilinen örnekleme ile %95 güven düzeyinde 98 kişi minimum örneklem
sayısı olarak hesaplanmıştır. Buna göre 100 katılımcıya ulaşılarak araştırma tamamlanmıştır. Veri toplama
anket yoluyla ve yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
Ankette katılımcı tanıtım formunda yaş, çalışma şekli, görev, iş yerindeki çalışma süresi, toplam mesleki
deneyim, yaş, medeni durum, eğitim durumu, gelir düzeyi hakkındaki düşünce, cinsiyet, iş yerinden
memnuniyet sorulan sorular arasındadır. Tanıtım formu haricinde iki adet ölçek kullanılmıştır. Allen ve
arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen, Baysal ve Paksoy (1999) tarafından Türkçe adaptasyonu yapılan
Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 3 boyutlu ve sadece boyutlar üzerinden değerlendirme yapılan
bir ölçek tipidir. Duygusal Bağlılık alt boyutu, üyelerin örgütleriyle özdeşleşme derecelerini ve duygusal
anlamda örgüte duydukları bağlılıklarını ifade ederken alınan puan arttıkça duygusal anlamda örgütü
benimseme düzeyleri de artmaktadır. Devam Bağlılığı, üyelerin mali kayıplardan çekindikleri ve göze
alamadıkları için zorunluluktan örgütte kalmayı tercih ettiklerini ifade etmektedir. Bu sebeple örgüt ve
yöneticileri için Devam Bağlılığının yüksek olması istenmeyen bir durum olup, alt boyuttan alınan puan
arttıkça çalışanların mali nedenlerle zorunlu bir şekilde örgütte kalacaklarını ve öteki durumda ayrılmak
isteyebileceklerini ifade etmektedir. Normatif Bağlılık ise kişilerin örgüte duydukları minnet veya ahlaki
olarak kalmak zorunda hissetmeleri nedeniyle örgütte bulunduklarını, doğru olan davranışın bu olduğu için
örgütte kaldıklarını ifade etmektedir. Bu alt boyut yarı istenilen bir durum olarak ifade edilebilir. Aslında
örgüt üyelerinin örgüte dair duydukları şükran ve minnet duygusu olumlu olsa da çalışanın salt zorunluluk
hissetmesi nedeniyle örgüte bağlı olması sürdürülebilir olmamaktadır. Örgüt kültürü ölçeği ise Cameron ve
Quinn (1999) tarafından geliştirilen Türkçe adaptasyonu Karakılıç (2019) tarafından gerçekleştirilen Örgüt
Kültürü Ölçeğidir. Ölçek 4 alt boyuttan oluşsa da genel puan üzerinden değerlendirmesi yapılabilmektedir.
Örgüt Kültürü genel puanı arttıkça üyenin Örgüt Kültürünü benimseme düzeyi artmaktadır. Bu araştırmada
da değerlendirme Örgüt Kültürü genel puanı üzerinden yapılmıştır.
Verilerin analizinde çözümsel istatistiklerin öncesinde ölçeklerden ve alt boyutlardan alınan puanlar
Kolmogorov Smirnov testi ile dağılım analizine tabi tutulmuş ve değerlendirme yapılan 4 alt boyut ve genel
puan da %5 hata payında anlamlı sonuç vermiştir (p<0,05). Bu yüzden normal dağılım bulunmadığı kabul
edilerek non parametrik analizler tercih edilmiştir. Analizlerin yorumlamaları %95 güven düzeyinde
gerçekleştirilmiş; fark analizlerinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H, sonrasında Dunn’s post-hoc
analizi ve ilişki analizinde ise Spearman’s rho kat sayısından yararlanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmada Katılımcı Tanıtım Formuna göre Betimsel istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcı Tanıtım Formu Yanıtlarına Göre Betimsel İstatistikler
Çalışma Şekliniz

Göreviniz

İşyerinizdeki Çalışma Süreniz

Toplam Mesleki Deneyiminiz

n
92
8
16
21
9
33
21
22
70
8
12
44
28

Gündüz
Nöbet usulü
Hekim
Hemşire
Sağlık Memuru
Tıbbi sekreter
Diğer
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
70

%
92,0
8,0
16,0
21,0
9,0
33,0
21,0
22,0
70,0
8,0
12,0
44,0
28,0

11-15 yıl
16 yıl ve üstü
18-24 arası
25-35 arası
36 ve üstü
Evli
Bekar
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans/Doktora
Yeterli
Ne yeterli ne değil
Yetersiz
Çok yetersiz
Kadın
Erkek
Evet
Hayır

Yaşınız
Medeni Durumunuz

Eğitim Durumunuz

Geliriniz hakkındaki düşünceniz

Cinsiyetiniz
İşinizden memnun musunuz?

10
6
38
39
23
42
58
57
10
16
17
5
8
78
9
86
14
80
20

10,0
6,0
38,0
39,0
23,0
42,0
58,0
57,0
10,0
16,0
17,0
5,0
8,0
78,0
9,0
86,0
14,0
80,0
20,0

Katılımcıların %92,0’ı gündüz, %33,0’ı tıbbi sekreter, %70,0’ı 1-5 yıl arası iş yerinde çalışma süresine sahip,
%44,0’ı toplam mesleki deneyime sahip, %39,0’ı 25-35 yaş aralığında, %58,0’ı bekar, %57,0’ı lise mezunu,
%78,0’ı gelirinin yetersiz bulan, %86,0’ı kadın, %80,0’ı ise işinden memnun olduğunu ifade etmişlerdir.
Tablo 2. Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Kültür Ölçeklerinin Betimsel İstatistikleri

n

Minimum

Maksimum

Ortalama

Std. Sapma

Duygusal bağlılık

100

1,00

4,21

2,58

0,68

Devam bağlılığı

100

1,67

5,00

3,12

0,71

Normatif bağlılık

100

1,00

5,00

2,76

0,69

Örgütsel kültür

100

2,00

5,00

2,89

0,40

Katılımcıların Duygusal Bağlılık alt boyutundan aldıkları ortalama puan 2,58±0,68’dur. Devam bağlılığı alt
boyutundan aldıkları ortalama puan 3,12±0,71’dir. Normatif bağlılık alt boyutundan aldıkları ortalama puan
2,76±0,69’dur. Örgütsel kültürden aldıkları ortalama puan ise 2,89±0,40’tır.
Gelir durumu, cinsiyet, yaş, çalışma şekli ve iş yerindeki çalışma süresi açısından örgütsel bağlılık boyutları
ve örgütsel kültür açısından istatistiksel anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).
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Tablo 3. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre örgütsel bağlılıkları
Göreviniz
n
Sıra Ortalaması
X2
Hekim
16
38,35
Hemşire
21
45,63
Sağlık Memuru
9
61,72
21,546
Tıbbi sekreter
33
67,63
Diğer
21
32,54
Eğitim Durumunuz
n
Sıra Ortalaması
X2
57
52,38
Duygusal Bağlılık Lise
Ön Lisans
10
61,91
19,252
Lisans
16
18,40
Yüksek Lisans/Doktora
17
49,14
İşinizden
memnun
n
Sıra Ortalaması
U
musunuz?
Evet
80
43,18
218,000
Hayır
20
74,20
Mesleki Deneyim
n
Sıra Ortalaması
X2
1 yıldan az
12
54,35
1-5 yıl
44
46,26
Devam bağlılığı
6-10 yıl
28
40,24
16,200
11-15 yıl
10
78,24
16 yıl ve üstü
6
68,34
Medeni Durum
n
Sıra Ortalaması
U
Evli
42
60,14
918,000
Bekar
58
45,42
Eğitim Durumunuz
n
Sıra Ortalaması
X2
Lise
57
56,14
Ön Lisans
10
34,22
12,164
Normatif bağlılık Lisans
16
43,54
Yüksek Lisans/Doktora
17
64,16
İşinizden
memnun
n
Sıra Ortalaması
U
musunuz?
Evet
80
49,62
278,000
Hayır
20
66,15
U: Mann Whitney U test değeri; X2: Kruskal Wallis H Chi Square değeri; *p<0,05

p

0,000*

p
0,000*
p
0,002*
p
0,003*
p
0,005*
p
0,014*
p
0,019*

Katılımcıların Duygusal Bağlılıkları göreve göre anlamlı farklılık oluşturmuştur (X2: 21,546;p=0,000<0,05).
İleri analizde sağlık memuru ve tıbbi sekreterlerin hekim ve diğer görevdekilere göre daha yüksek duygusal
bağlılıkları olduğu tespit edilmiştir. Eğitim durumu açısından da duygusal bağlılıklarında farklılık vardır
(X2:19,252;p=0,000<0,05). Lisans düzeyi eğitim durumu olanlar diğerlerinden daha düşük duygusal bağlılığa
sahiptirler. İşinden memnun olma açısından anlamlı farklılık vardır (U:218,00;p=0,002<0,05). Memnun
olmayanların duygusal bağlılığı olanlara göre daha yüksektir.
Katılımcıların Devam Bağlılıkları mesleki deneyimlerine göre anlamlı farklılık oluşturmuştur
(X2:16,200;p=0,003<0,05). 11-15 arası olanlar ve 16 yıl ve üstü olanlar 6-10 yıl arası çalışanlara göre daha
yüksek devam bağlılığına sahiplerdir.
Katılımcıların Normatif Bağlılıkları medeni durumlarına göre anlamlı farklılık oluşturmuştur
(U:918,000;p=0,005<0,05). Evli olanlar, bekarlara göre daha yüksek normatif bağlılığa sahiplerdir. Eğitim
durumu açısından anlamlı farklılık saptanmıştır (X2:12,164;p=0,014<0,05). Sağlık Meslek Lisesi ve lise
çıkışlılar ile yüksek lisans/doktora düzeyi olanların ön lisans mezunlarına göre, yüksek lisans/doktora
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mezunlarının ayrıca lisans mezunlarına göre daha yüksek normatif bağlılıkları vardır. İşlerinden memnun
olma durumuna göre anlamlı farklılık saptanmıştır (U:278,000;p=0,019<0,05). İşinden memnun olmayanların
normatif bağlılıkları daha yüksektir (Tablo 3).
Tablo 4. Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre örgütsel kültürleri
Göreviniz
n Sıra Ortalaması
X2
p
Hekim
16 45,40
Hemşire
21 40,52
Sağlık Memuru
9
52,32
16,752
0,003*
Tıbbi sekreter
33 59,22
Diğer
21 47,98
Medeni Durum
n Sıra Ortalaması
U
p
Evli
42 58,42
1220,000
0,027*
Örgütsel kültür Bekar
58 48,54
Mesleki Deneyim
n Sıra Ortalaması
X2
p
1 yıldan az
12 50,85
1-5 yıl
44 54,26
6-10 yıl
28 56,38
18,998
0,002*
11-15 yıl
10 28,74
16 yıl ve üstü
6
45,14
U: Mann Whitney U test değeri; X2: Kruskal Wallis H Chi Square değeri; *p<0,05
Katılımcıların Örgütsel Kültürleri göreve göre anlamlı farklılık oluşturmuştur (X2:16,752;p=0,003<0,05).
Tıbbi sekreterler ile diğer personel hemşirelere göre ve tıbbi sekreterler hekimlere göre daha yüksek örgütsel
kültüre sahiplerdir. Medeni durum açısından anlamlı farklılık saptanmıştır (U:1220,00;p=0,027<0,05). Evliler
bekarlara göre daha yüksek örgütsel kültüre sahiplerdir. Mesleki deneyimleri açısından anlamlı farklılık
bulunmuştur (X2:18,998;p=0,002<0,05). 11-15 yıl arası olanlar diğer mesleki deneyim gruplarındakilere göre
daha düşük örgütsel kültüre sahiplerdir.
Tablo 5. Katılımcıların örgütsel kültürleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki

Örgütsel kültür
r: spearman korelasyonu kat sayısı

r
p

Duygusal bağlılık Devam bağlılığı
0,108
-0,090
0,089
0,421

Normatif bağlılık
0,362
0,000*

Katılımcıların örgüt kültürleri ile duygusal bağlılıkları ve devam bağlılıkları arasında anlamlı ilişki
bulunmamıştır (p>0,05). Örgütsel kültürleri ile normatif bağlılıkları arasında pozitif yönlü orta düzeyli
(%36,2) ilişki saptanmıştır (r:0,362; p=0,000<0,05). Normatif bağlılık arttıkça örgütsel kültür de artmakta,
normatif bağlılık azaldıkça örgütsel kültür de azalmaktadır.
SONUÇ
Özel bir hastanede sağlık profesyonellerine yapılan araştırmada devam bağlılığının orta düzeyde (3,12),
duygusal bağlılığın (2,58) ve normatif bağlılığın (2,76) ise ortanın hafif altında kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Örgütler için önemli olarak görülen duygusal bağlılıkta tıbbi sekreterlerin ve sağlık memurlarının
diğerlerinden daha yüksek iken özellikle sağlık hizmet sunumunda ön planda olan hekim ve hemşirelerin
beklenenden daha düşük duygusal bağlılıklarının olması önemli ve olumsuz bir sonuçtur. Buna ek olarak
lisans mezunları da oldukça düşük duygusal bağlılığa sahiplerdir. Diğer bir ilginç sonuç ise işinden memnun
olmayanların duygusal bağlılıklarının yüksek olmasıdır. Benzer şekilde normatif bağlılıkları da daha yüksek
olması normatif bağlılığı oluşturan şükran duygularının kuruma bağlılığın asıl nedenini oluşturduğunu
düşündürmüştür. Fakat işlevsel düzeyi yüksek ve sağlık hizmetini kaliteli bir biçimde sunmayı hedefleyen bir
hastanenin çalışanlarında duygusal bağlılığı normatif bağlılıktan daha yüksek tutması gerektiği
düşünülmektedir. Öte yandan 11-15 yıl arası çalışanların devam bağlılıkları yüksektir. Bu durum mesleki
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deneyime sahip çalışanların beklentilerini kurumun yeterince karşılayamamasına rağmen çalışanların maddi
kaygılarla görevini sürdürdüklerini düşündürmüştür. Diğer bir önemli sonuç ise ön lisans ve lisans
mezunlarının normatif bağlılıkları düşüktür. Buna göre daha çok destek ödül, teşvik sağlanmalı veya
beklentilerinin karşılanması gerekmektedir. Böylece memnuniyet düzeyleri yükseltilebilecek ve normatif
bağlılıkları artabilecektir. Buna ek olarak evli kimselerin normatif bağlılıklarının daha yüksek olmasının
nedeninin ise ailesel yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan işlerine duydukları şükran duygusundan
kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Örgüt kültürünün, tıbbi sekreterlerde ve evlilerde diğerlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Evli
kimseler, bekarlara nazaran çalışma hayatlarında değişikliğe karşı daha katı bir pozisyondadırlar. Bu yüzden
bulundukları örgütü benimsemeye daha açıklarken, bekar kişilerin düzenlerinde değişiklik daha kolay
gerçekleşebilir. Çünkü evli kişiler için değişiklik ailesel faktörlerden de etkilenebilmektedir. Bu yüzden evliler
bulundukları örgütün kültürünü benimsemeye yatkın davranışlar gösterebilmektedirler. Yaşa ve iş yerinde
çalışma deneyimine göre anlamlı farkın çıkmaması da bu düşünceyi destekler niteliktedir. Mesleki deneyim
açısından 11-15 yıl arası çalışanların örgüt kültürünün diğerlerine göre düşük olması ilginç bir sonuçtur.
Genellikle iş yeri deneyimi arttıkça örgütsel kültürün benimsenmesinin artması beklenirken mesleki deneyim
de bununla ilişkili olarak artacağı düşünülmüştür. Fakat 11-15 yıl arası çalışanların örgüt kültürü puanları
diğerlerine göre daha düşük olarak belirlenmiştir. Bunun nedeninin 11-15 yıl arası çalışanların bekledikleri
içsel ve dışsal tatminlerin yönetim tarafından yeterli şekilde sağlanamadığı sonuncu çıkarılabilir. Çünkü 10
yıldan fazladır mesleğinde görev yapan kişilerin örgütsel kültürü benimsememesi ücretten ya da örgütsel
sorunlardan kaynaklı olabileceğini düşündürmektedir.
Örgütsel kültür ile devam bağlılığı ve duygusal bağlılığın bir ilişkisinin olmaması diğer bir önemli sonuçtur.
Örgüt kültürü, duygusal bağlılığı kuvvetli olan örgütlerde daha kolay oluşacağı ya da örgüt kültürü güçlü olan
örgütlerde duygusal bağlılığın örgüt üyelerine daha kolay kazandırılabileceği düşünülmektedir. Ancak
duygusal bağlılığı vasat ya da orta düzeyde sağlayabilen yerlerde örgüt kültürü istenildiği şekilde
oluşturulamamaktadır. Nitekim aslında duygusal bağlılık ile devam bağlılığı birbirine zıt olarak
düşünülebileceği varsayıldığında devam bağlılığının da benzer düzeyde olması, örgüt kültürünün olumlu
yönlerinin, üyelerin önemli bir çoğunluğuna aktarılamadığını göstermektedir. Normatif bağlılığın sağlandığı
sağlık profesyonellerinde ise örgüt kültürü de yüksek olarak saptanmış ve birbiriyle ilişkili olduğu
belirlenmiştir. Bu durum göstermektedir ki hastane gibi üretimin insana dayalı olduğu hizmet üreten
kuruluşlarda, üst yönetimin ve insan kaynaklarının çalışanlardaki normatif bağlılığı güçlendirici faaliyetlerin
üzerinde daha çok durmaları gerekmektedir. Ancak sürdürülebilir bir yüksek iş performansı alabilmenin yolu
duygusal bağlılığın da yüksek tutulabileceği bir yaklaşımla, çalışan beklentilerinin kaynaklar el verdikçe
karşılandığı iş ortamı yaratmakla mümkün olacaktır.
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ÖZET
Sayı anomalileri, dental arkın herhangi bir bölgesinde normal diş sayısında artma ya da eksilme şeklinde
görülebilmektedir. Diş eksikliklerini daha doğru ve spesifik olarak tanımlamak için sıklıkla hipodonti,
oligodonti ve anodonti gibi terimler kullanılmaktadır. Konjenital diş eksikliğinin en yaygın klinik formu olan
hipodonti olguları, tedavilerindeki farklılıklar sebebiyle klinikte hekimleri zorlayan bir durumdur. Diş
eksikliğinin klinik olarak erken teşhis edilmesi hastaya uygun tedavi seçeneklerini ve tedavinin başarı şansını
artırabilir. Diş eksiklikleri teşhisinde radyografik teknikler hekimlerin en büyük yardımcısıdır. İyi bir tedavi
kararı hastanın yaşı, daimi dişi eksik olan süt dişinin oklüzyonu, arktaki yer darlığı ve diastemalar, hastanın
çene ve yüz profili gibi birçok faktöre bağlıdır. Diş eksikliklerinde tedavi genel olarak süt dişlerinin kontrollü
çekimi ve boşluğun kendiliğinden kapanmaya bırakılması, dişin zorunlu çekimi ve çekim sonrası uygulanan
tedaviler ve çekim yapılmadan dişin ağızda bırakılması şeklinde gruplara ayrılmaktadır. Dişin ağızda
bırakılması durumunda dişe fissür örtücü, dolgu, süt dişi ampütasyonu, süt dişi kanal tedavisi gibi işlemler
uygulanabilir ve sonrasında takibi yapılır.
Anahtar Kelimeler: Hipodonti, Konjenital diş eksikliği, Erken teşhis ve tedavi, Çocuk diş hekimliği
ABSTRACT
Number anomalies can be encountered in the form of an increase or decrease in the number of teeth in any
region of the dental arch. Terms such as hypodontia, oligodontia and anodontia are often used to describe
tooth deficiencies more accurately and specifically. Hypodontia cases, which is the most common clinical
form of congenital tooth deficiency, is a situation that challenges physicians in the clinic due to the differences
in their treatments. Early clinical diagnosis of tooth deficiency can increase the appropriate treatment options
for the patient and the success of the treatment. Radiographic techniques are the greatest assistant of physicians
in the diagnosis of tooth deficiencies. A good treatment decision depends on many factors such as the patient's
age, the occlusion of the primary tooth with a missing permanent tooth, the narrowness of the arch and
diastemas, and the patient's maxillofacial profile. Treatment of missing teeth is generally divided into groups
such as controlled extraction of primary teeth and leaving the arch space to close by itself, necessary extraction
and post-extraction treatments, and leaving the tooth in the mouth without extraction. In case the tooth is left
in the mouth, procedures such as fissure sealant, filling, amputation, root canal treatment can be applied to the
tooth and then followed up.
Keywords: Hypodontia, Congenital missing teeth, Early diagnosis and treatment, Pediatric dentistry
GİRİŞ
Dental anomaliler çeşitli genetik ve çevresel faktörler sonucu oluşmaktadır. Sayı anomalileri, dental arkın
herhangi bir bölgesinde normal diş sayısında artma ya da eksilme şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.
Konjenital diş eksikliği, süt ya da daimi dentisyona ait bir ya da daha çok dişin eksikliğini ifade eden ve
ağızdaki dişlerin normal sayılarından daha az olması ile karakterize bir durumdur.1 Diş eksikliklerini daha
doğru ve spesifik olarak tanımlamak için sıklıkla hipodonti, oligodonti ve anodonti gibi terimler
kullanılmaktadır. Hipodonti, 3. molar dişler hariç tutulduğunda 1 ila 6 arası, oligodonti 6 ya da daha fazla
sayıda diş eksikliği, anodonti ise bütün dişlerin eksikliğini tanımlamaktadır.1,2 Hipodonti görülme sıklığı farklı
ülkelerde yapılan çalışmalarda %2-9 oranında olduğu bildirilirken, oligodonti sıklığı ile ilgili yapılan
çalışmalarda ise prevelansının %0.1-0.3 arasında olduğu bildirilmiştir.3–6
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Yapılan çalışmalara göre hem dünya genelinde hem de Türkiye’de; 3. molar dişler hariç tutulduğunda, en sık
eksikliği görülen daimi dişlerin mandibular 2. premolarlar olduğu bildirilmiştir. Ve bunu maksiller lateral
kesici dişler, maksiller 2. premolar dişler ve mandibular kesici dişlerin takip ettiği görülmektedir.3,6–9
Konjenital diş eksiklikleri; genetik ya da çevresel faktörlerle ilişkide olan lokal ve genel bozukluklarla ortaya
çıkan diş gelişim bozukluklarına bağlanmıştır.10,11 Diş eksiklikleri ile ilgili etiyolojik nedenler çeşitli
sendromik durumlar ve bunların genetik zemini çerçevesinde de incelenmiştir. Shimizu ve Maeda;
hipodontinin görülme paternlerini “non-sendromik”, “sendromik” ve “ailesel” olacak şekilde 3 grupta
sınıflandırmış ve konjenital diş eksiklikleri ile çoğunlukla “non-sendromik” formun ilişkili olduğunu ileri
sürmüştür.2
Daimi diş eksikliği konusunda hastaya optimum bir tedavi seçeneği oluşturabilmek adına, eksik dişin doğru
zamanda ve doğru teşhis edilmesi son derecede önemlidir.10 Bu durum hem hastaya uygun tedavi
seçeneklerinin şansını hem de tedavi sonucu başarı şansını oldukça arttırır.12 Diş eksiklikleri teşhisinde
radyografik teknikler hekimlerin en büyük yardımcısıdır. İyi bir tedavi kararı hastanın yaşı, daimi dişi eksik
olan süt dişinin oklüzyonu, arktaki yer darlığı ve diastemalar, hastanın çene ve yüz profili gibi birçok faktöre
bağlıdır.
Diş eksikliklerinde tedavi genel olarak süt dişlerinin kontrollü çekimi ve boşluğun kendiliğinden kapanmaya
bırakılması, dişin zorunlu çekimi ve çekim sonrası uygulanan tedaviler ve çekim yapılmadan dişin ağızda
bırakılması şeklinde gruplara ayrılmaktadır.
Dişin ağızda bırakılması durumunda dişe fissür örtücü, dolgu, süt dişi ampütasyon, kanal tedavisi gibi işlemler
uygulanabilir ve sonrasında takibi yapılır.
Bu seri olgu raporunun amacı; daimi diş eksiklikleri bulunan 8 hastanın tedavilerinin derlenerek diş
hekimlerine klinik pratiklerinde karşılaştıkları bu ve benzeri durumlardaki tedavi seçenek ve planlamaları
konusunda bir rehber ortaya koymaktır.
GELİŞME
Bu çalışmada 2020-2022 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk
Diş Hekimliği bölümüne başvuran, konjenital daimi diş eksiklikliği teşhis edilmiş 8 çocuk hastaya
uyguladığımız farklı tedavi yaklaşımları ve takipleri incelenmektedir. Hastaların yasal vasilerinden yapılan
tedaviler için ve yayın yapmak için ayrı ayrı aydınlatılmış onam alınmıştır.
Olgu 1: 14 yaşında kız çocuk hasta dişlerinde çürük olması ve rutin kontrol sebebiyle kliniğimize
başvurmuştur. Herhangi bir sistemik rahatsızlığı bulunmamaktadır ve ailesinde daimi diş eksikliği öyküsü
yoktur. Alınan panoromik radyografi sonucu 85 numaralı süt dişinin altında daimi diş germinin bulunmadığı
tespit edilmiştir. (Resim 1) Hastanın ağrı şikayeti bulunmamaktadır. 85 numaralı süt dişine lokal anestezi
yapılarak distalindeki çürük temizlenmiştir ve pulpa açılmadan tüm çürük ortadan kaldırılmıştır. Bunun
sonucunda distal bölgeye kompozit ile dolgu yapılarak takibe alınmıştır. Hasta 7 ay sonra kontrole çağırılmış
ve alınan radyografilere göre süt dişinin köklerinde rezorbsiyon veya enfeksiyon bulgularına rastlanmamıştır.
(Resim 2) Ağız içi fotoğraları da alınarak dişin ark içindeki konumu ve kapanışı kontrol edilmiştir. (Resim3a3b) Hastanın şikayeti bulunmamaktadır.

Resim 1: Hastadan alınan ilk panoramik radyografi.
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Resim 2: Hastadan 7 ay sonra alınan panoramik radyografi.

Resim 3a-3b: Post op. 7.ayda alınan ağız içi görüntüleri.
Olgu 2: Hasta 10 yaşında kız çocuğudur ve kliniğimize rutin kontrol sebebiyle gelmiştir. Hasta velisi
çocuğunun daimi diş eksikliğinden haberdar olarak bize başvurmuştur. Hastanın herhangi bir sistemik
rahatsızlığı bulunmamaktadır. Alınan panoramik radyografide 55,75 ve 85 numaralı süt dişlerin altında daimi
diş germi bulunmadığı görülmüştür. (Resim 4) Bu dişlere daha öncesinden işlem yapılmış fakat 75 numaralı
süt dişinde yeniden çürük oluştuğu ve dolguda uyumsuzluk olduğu saptanmıştır. 75 numaralı dişe kompozit
ile dolgu yapılmıştır ve hasta takibe alınmıştır. Hasta 6 ay sonra yeniden geldiğinde 55 numaralı dişindeki
dolgunun düştüğü tespit edilmiştir. (Resim 5) 55 numaralı dişin mesialine kompozit ile dolgu yapılmıştır.
Hasta 6 ay sonra tekrar çağırıldığında 75 ve 85 numaralı dişlerde yeni çürük oluşumu gözlemlenmemiş ve
dişler sağlıklı bir şekilde ağızda muhafaza edilmiştir. (Resim 6,7)

Resim 4: Hastanın kliniğimize ilk başvurduğu zaman alınan panoramik radyografi.
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Resim 5: Post op. 6.ayda alınan panoramik radyografi.

Resim 6: 85 numaralı dişin post op. 12.ay periapikal radyografisi.

Resim 7: 75 numaralı dişin post op 12.ay periapikal radyografisi.
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Olgu 3: Hasta 11 yaşında erkek çocuğudur. Kliniğimize şiddetli ağrı şikayetiyle başvurmuştur. Alınan
anamneze ve yapılan extraoral muayeneye göre herhangi bir sistemik rahatsızlığı, ekstraoral dokulara ait bir
anomalisi bulunmadığı görülmüştür. İntraoral muayenesine göre 85 numaralı dişin ağızda olduğu ve çürük
sebebiyle geniş kavitasyonu olduğu tespit edilmiştir. Ve diş infraokluzyonda konumlanmıştır. Hastadan alınan
panoramik radyografi sonucu 85 numaralı dişin altında daimi diş germinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
(Resim 8) Ailesinde daimi diş eksikliği öyküsü bulunmamaktadır. Kliniğimize geldiği ilk gün 85 numaralı diş
ekstirpe edildi, kanal içi enstürmantasyon ve bol sodyum hipoklorit ve serum fizyolojik ile irrigasyon sonrası
dişe kalsiyum hidroksit pat konuldu. Hastaya 4-5 gün sonra yeniden pansuman işlemi yapıldı. Hastaya
uygulanan ikinci pansumanın 2 hafta sonrasında güta perka ile tek kon tekniği ile kanal tedavisi yapılmıştır.
(Resim 9) Dişin infraoklüzyonda olması sebebiyle kompozit dolgu ile bir miktar oklüzal yükseltme
yapılmıştır.

Resim 8: Hastadan alınan ilk panoramik radyografi.
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Resim 9: Hastadan kanal tedavisi sonrası alınan ilk periapikal radyografi.

Resim 10: Post op. 6. ayda alınan periapikal radyografi.
Hastanın muayenesine göre 6 ay sonra alınan radyografide lamina duranın bir miktar daha azalarak dişin
ankilozu daha net gözlemlenmektedir. (Resim 10) Hastanın herhangi bir ağrı şikayeti veya kapanış bozukluğu
bulunmamaktır. Takibe devam edilmektedir.
Olgu 4: Hasta 7 yaşında kız çocuğudur ve kliniğimize diş çürüğü sebebiyle muayene olmak için gelmiştir.
Hastanın herhangi bir sistemik rahatsızlığı ve ailesinde daimi diş eksikliği öyküsü bulunmamaktadır. Hastadan
alınan panoramik radyografide hastanın 53,55,63,65 ve 85 numaralı süt dişlerinin altında daimi diş germlerinin
gelişmediği tespit edilmiştir. (Resim 11) Yapılan intraoral muayene ve radyografik değerlendirme sonucu 53
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ve 63 numaralı süt kanin dişlerinin sağlıklı olduğu tespit edilmiştir, 55 numaralı dişte önceden var olan bir
dolgu bulunmaktadır, 65 numaralı dişin mesialinde çürük tespit edilmiştir ve 85 numaralı dişte herhangi bir
çürük ve enfeksiyon bulgusu görülmemiştir. Lokal anestezi altında 65 numaralı dişin mesialindeki çürük
temizlenirken pulpa 1mm’den fazla perfore olmuş ve süt dişi pulpa ampütasyonu klinik kriterleri kontrol
edildikten sonra (çürük ile perfore olmuş pulpa, açık renk kanama, 3-5 dk içerisinde nemli pamuk pelet ile
duran kanama, kanal ağızlarında görülen sağlıklı pulpa görüntüsü vb.) dişe sodyum hipoklorit ile ampütasyon
tedavisi yapılmıştır. Sırasıyla çinko oksit ojenol siman, cam iyonomer siman ve kompozit restorasyon yapılmış
diş takibe alınmıştır. 6 ay sonra hasta takip için çağırılmış ve hastanın genel bir şikayeti olmadığı tespit
edilmiştir. Kontrol panoramik radyografi sonucu ve 65 numaralı dişten alınan periapikal radyografi sonucu
retantif süt dişlerinde herhangi bir problem bulunmadığı gözlemlenmiştir. (Resim 12,13) Hasta hem ortodonti
anabilim dalına da yönlendirilmiş ve hem de tarafımızca takibe alınmıştır.

Resim 11: Hastadan alınan ilk panoramik radyografi.

Resim 12: Post op. 6.ayda alınan panoramik radyografi.
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Resim 13: 65 numaralı süt dişinin post op. 6.ay periapikal radyografisi.
Olgu 5: Hasta 10 yaşında erkek çocuğudur. Rutin kontrol ve mevcut çürükleri için kliniğimize başvurmuştur.
Alınan panoramik radyografi sonucunda 75 numaralı dişin çürük olduğu ve altında daimi diş germinin
bulunmadığı tespit edilmiştir. (Resim 14) Hastadan alınan anamneze göre sistemik bir rahatsızlık ve ailede
daimi diş eksikliği öyküsü bulunmamaktadır. Hastaya randevu verilmiştir ve 75 numara dişe lokal anestezi
altında işlem uygulanmıştır. Çürük temizlenmiş fakat pulpa 1mm’den fazla perfore olmuş, diş enfeksiyon
bulguları göstermemiş ve daha öncesinde gece ağrısı, şişme gibi bulgular görülmediği ve vital pulpa
ampütasyonu için gereken semptomlar sağlıklı bir şekilde gözlemlendiği için formokrezol ile pulpa
ampütasyon işlemi yapılmıştır. Çinko oksit ojenol siman ve cam iyonomer siman sırasıyla uygulandıktan sonra
diş paslanmaz çelik kuron ile kaplanmış ve okluzal uyum sağlanmıştır. (Resim 15) Bu şekilde dişin sızdırmaz
bir şekilde kapatılması hedeflenmiştir. Hasta takip için 9 ay sonra yeniden çağırıldığında alınan panoramik ve
periapikal radyografide dişin sağlıklı bir şekilde ağızda muhafaza edildiği, periapikal dokuların da sağlıklı
olduğu tespit edilmiştir. (Resim 16,17)
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Resim 14: Hastadan alınan ilk panoramik radyografi.

Resim 15: 75 numaralı dişin işleminin hemen ardından alınan periapikal radyografi.
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Resim 16: Hastadan post op. 10.ayda alınan panoramik radyografi.

Resim 17: hastanın 75 numaralı dişinden post op. 10.ayda alınan periapikal radyografi.
Alınan periapikal filme göre 75 numaralı süt dişinde formokrezol ampütasyonu sonrası kanal ağızlarında
sınırlı düzeyde bir genişleme dikkat çekmektedir fakat süt dişi vital pulpa amputasyonlarında, bazen iç
rezorbsiyonun değişmeden kalabileceği ve hatta kendini sert doku ile tamir edebileceği bildirilmektedir.
Böylelikle bu olguların takip edilmesi gerektiği de son yıllarda kabul gören bir görüş haline gelmiştir.13–15
Olgu 6: 8 yaşındaki kız çocuk hasta kliniğimize dişlerindeki çürük ve ağrı sebebiyle başvurmuştur. Hastanın
velisinden alınan anamneze göre sistemik bir rahatsızlık bulunmamaktadır ve daha önceki muayenelerinde
velinin daimi diş eksikliği konusunda bilgisi olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ağız içi muayenesinde 75
numaralı dişin öncesinde çekilmiş olduğu ve 85 numaralı dişte derin bir çürük varlığı gözlemlenmiştir.
Hastadan alınan panoramik radyografide hastanın 75 numaralı diş bölgesinde olması gereken 35 numaralı
daimi diş germinin bulunmadığı ve 85 numaralı dişin furkasyon bölgesine kadar çürümesiyle birlikte yine
altındaki daimi diş germinin bulunmadığı tespit edilmiştir. (Resim 18) Veli bir kez daha bilgilendirilmiş ve 85
numaralı süt dişi çekilmiştir. Ortodonti anabilim dalı ile işbirliği yapılmış ve çürük süt dişleri tedavi edildikten
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sonra hastaya alt çene hareketli yer tutucu yapılmıştır. Hastadan post op. 7.ayda yeniden panoramik radyografi
alınmış ve mevcut boşlukların korunduğu gözlemlenmiştir. (Resim 19) Bu tedavimizin amacı, diş eksikliği
bulunan mevcut yerlerin korunarak hastamızın diş ve çene gelişimi tamamlandıktan sonra implant/ protez
tedavisi görebilmesi için imkanının olması ve diş eksikliğini giderebilmesidir.

Resim 18: Hastadan aldığımız ilk panoramik radyografi.

Resim 19: Hastadan alınan post op. 7.ay panoramik radyografi.
Olgu 7: Hasta 10 yaşında kız çocuğudur. Kliniğimize çürük şikayetiyle başvurmuştur. Alınan anamneze göre
sistemik bir rahatsızlığı yoktur ve ailesinde daimi diş eksikliği öyküsü bulunmamaktadır. Hastanın sağ alt çene
bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti olduğu tespit edilmiş ve yapılan intraoral muayene sonucunda 85 numaralı
dişinde diş etinin altına doğru uzanan derin dentin çürüğü tespit edilmiştir. Hastanın daha önce gittiği sağlık
merkezinde çektirmiş olduğu panoramik radyografi sonucu 85 numaralı dişin altında daimi diş germi
bulunmadığı görülmüş ve bu bölgeden periapikal bir radyografi alınmıştır. (Resim 20) Radyografide pulpa ile
ilişkili derin bir çürük, köklerde rezorbsiyon başlangıcı tespit edilmiştir. Hasta velisine bilgi verilmiş ve onam
ile dişin çekimi yapılmıştır. 46 numaralı diş ağız içinde tam olarak sürmüş vaziyette olduğundan dişsiz
bölgenin korunması amacıyla sabit yer tutucu yapılması uygun görülmüştür. Hastanın 6 ay sonraki takibinde
herhangi bir sıkıntı olmadığı tespit edilmiştir ve takibe devam edilmektedir. (Resim 21)
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Resim 20: Hastanın ilk randevusunda 85 numaralı diş bölgesinden alınan periapikal radyografi.

Resim 21: Hastadan post op. 6.ayda alınan panoramik radyografi.
Olgu 8: Hasta 6 yaşında kız çocuğudur. Kliniğimize diş çürükleri sebebiyle muayene olmak için başvurmuştur.
Alınan anamneze göre sistemik bir rahatsızlığı bulunmamaktadır. Yapılan intraoral muayene sonucunda süt
dişlerinde çürükler gözlemlenmiştir ve 62 numaralı süt dişinin eksik olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine
hastadan panoramik radyografi istenmiş ve 62 numaralı süt dişinin eksikliği ile birlikte 12 ve 22 numaralı
dişlerin germlerinin de eksik olduğu görülmüştür. (Resim 22) Hasta ortodonti anabilim dalı ile birlikte
tartışılmış, gözden geçirilmiş ve takibe alınmıştır. Hastanın diğer diş tedavileri için randevu verilmiştir.
Hastadan 1 sene sonra yeniden panoramik radyografi alınmıştır ve takibe halen devam edilmektedir. (Resim
23)
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Resim 22: Hastadan alınan ilk panoramik radyografi.

Resim 23: Hastadan alınan post op. 1.yıl panoramik radyografi.
SONUÇ
Konjenital diş eksikliğinin etiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, genetik ve çevresel faktörlerin etkili
olduğu belirtilmektedir. Gebelik dönemindeki beslenme yetersizliği, sifiliz kızamıkçık, alveol kretlerine gelen
çeşitli travmalar, çeşitli ilaçların kullanımı, kemoterapi ve radyoterapi gibi nedenler de diş eksikliğine neden
olmaktadır.16 Bunun yanı sıra ektodermal displazi, dudak-damak yarıkları, down sendromu gibi kalıtımsal
özellik gösteren hastalıklarda da doğumsal diş eksikliğine sıklıkla rastlanmaktadır.
Diş eksikliğini erken dönemde tespit etmek fonksiyonel, estetik ve stabil tedaviler planlama potansiyelini
artırmakta ve karışık dişlenmenin erken dönemlerinde teşhis edilmesi durumunda tedavi seçeneklerinde
çeşitlilik daha fazla olmaktadır.17 Erken teşhis konusunda özellikle panoramik radyografiler hekimler için
yararlı bir yöntemdir. Panoramik radyografilerde diş eksikliği, dişlerin boyutları, dişlere ait diğer anomaliler,
morfolojik değişiklikler ve gömülü dişler görülebilmektedir.
Tedavi planlamasında; hastanın yaşı, mevcut süt dişlerinin durumu ve eksik dişlerin sayısı dikkate alınmalıdır.
Diş eksikliğinin tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım ise çok önemlidir.18
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Çalışmamızda konjenital diş eksikliğinin teşhisinin zamanına, mevcut dişlerin durumuna ve hastanın/velinin
uyumuna göre çeşitli tedaviler ile gerek mevcut dişler sağlıklı bir şekilde ağızda tutulmaya çalışılmakta,
gerekse mevcut ark boyutu süt dişleri veya yer tutucular ile korunmaya çalışılmaktadır. Bu sunumda geçen
her hastamız ortodonti anabilim dalı ile multidispliner yaklaşımla takibe alınmıştır.
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KADINLARIN DOĞUM YOLCULUKLARINDA EBELERİN TRAVMA DENEYİMLERİ
TRAUMA EXPERIENCES OF MIDWIVES IN THE JOURNEY OF WOMEN’S
CHILDBIRTH
Seyhan ÇANKAYA
ORCID: 0000-0003-0433-2515
ÖZET
Ebe, normal doğumların sağlıklı bir şekilde sonlanmasını sağlayan kişidir. Ancak, her zaman ebeler sağlıklı
ve refah içinde normal doğumlarla maalesef karşılaşmamaktadırlar. Ebe ile doğum yapan kadın arasındaki
bağ çok güçlüdür ve doğum sırasında gerçekleşen herhangi bir komplikasyon veya kayıp gibi durumlar en az
kadın kadar ebeyi de olumsuz yönde etkileyerek duygusal sıkıntıya maruz bırakabilir. Bakım sağlayan
profesyonel meslek gruplarında, mesleki travmaya maruz kalma veya tanık olma durumları Travma Sonrası
Stres (TSSB) bozukluğu semptomlarını ortaya çıkarma potansiyeline sahip olduğu literatürde bildirilmektedir.
Literatürde kadınların %3,1 ile %32.1 arasında travmatik doğum yaşadığı, ebelerin ise ortalama %38’nin
TSSB bozukluğu yaşayabildikleri belirtilmiştir. Ebelerde TSSB semptomları, anne ve bebeğe verilecek bakım
uygulamalarını olumsuz etkilemesinden dolayı önemli bir husustur. TSSB semptomları olan sağlık
profesyonellerinde empatik bozulma ve duygusal olarak mesafeli bakım verme yaşadıklarına dair kanıtlar
vardır. Ebelerdeki TSSB belirtileri, bakımlarındaki kadınlarla ilişkilerini olumsuz etkileyebilir ve klinik karar
verme becerilerini azaltabilir. Ebelerin travmatik doğumlara eşlik etmesi veya tanık olması, psikolojilerini, iş
yaşam kalitesini, bilişsel durumunu ve hatta aile yaşamını negatif yönde etkileyebilir TSSB sebep olabilir.
Ayrıca literatürde ebelerin mesleği bırakma niyeti, önceki bir travmatik doğum hikâyesinde “korku” ve
“suçluluk duyguları” taşıma durumlarının muhtemel TSSB’nin yordayıcıları olarak bildirilmiştir. Sağlık
profesyonellerinde olduğu gibi ebelerinde travmatik olayda bulunma, müdahale etme veya tanıklığının sıkça
artması iş yaşantısında; tükenmişlik, merhamet yorgunluğuna sebep olabilir. Ayrıca, mesleki tatmin durumunu
olumsuz olarak etkileyebilir.
Anahtar kelimeler: Ebe, Doğum travması, Doğum bakımı, Kişisel deneyim, Travma, TSSB
ABSTRACT
The midwife is the person who ensures that childbirth is completed in a healthy way. However, midwives do
not always encounter healthy and non-problematci normal childbirth. The bond between the midwife and the
woman giving birth is very strong, and any complications or loss during childbirth can negatively affect the
midwife as well as the woman, exposing the midwife to emotional distress. Exposure to or witnessing
occupational trauma has the potential to reveal the symptoms of Post Traumatic Stress disorder (PTSD) in
caregiving professional groups. In the literature, between 3.1% and 32.1% of women have been reported to
experience traumatic birth, while an average of 38% of midwives have PTSD disorder. PTSD symptoms in
midwives are an important issue as they negatively affect the care practices to be given to the mother and
baby. There is evidence that healthcare professionals with PTSD symptoms experience empathic impairment
and emotionally distant caregiving. PTSD symptoms in midwives can negatively affect their relationships
with the women in their care and reduce their clinical decision-making skills. Midwives’ exposure to or
witnessing traumatic births can negatively affect their psychology, quality of work life, cognitive status, and
even family life, which can cause PTSD. In addition, midwives' turn over rate and having "fear" and "feeling
of guilt" in a previous traumatic birth history have been reported as possible predictors of PTSD. As in all
health professionals, midwives' frequent involvement in, intervention, or witnessing of a traumatic event may
cause burnout and compassion fatigue in professional life. In addition, it can negatively affect the job
satisfaction status.
Keywords: Midwife, Birth trauma, Birth care, Personal experience, Trauma, PTSD
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GİRİŞ
Literatürde çeşitli travma türleri tartışılmaktadır: birincil travma– travmatik bir olay yaşayan kişiyle, yani
kendi kişisel deneyimi ile ilgilidir (1); ikincil travma (ikincil travmatik stres) (2,3) – kişinin başka bir kişinin
yaşadığı travma üzerinden, olayı anlatması veya şahit olunması yoluyla travmatik bir olaya maruz kalmasıdır
(Table 1). İkincil travmatik stres, “travma geçirmiş hastalarına maruz kalan ve travma sonrası stres bozukluğu
semptomları yaşayabilen klinisyenler için mesleki bir tehlike” olarak tanımlanmaktadır (4,5). Benzer şekilde,
merhamet yorgunluğu, aynı deneyimden, aynı başlangıç ve semptomoloji ile ortaya çıkar (6). Dolaylı travma,
birden fazla travmatize hastaya tekrar tekrar maruz kalmaktan ortaya çıkması ve bilişsel bozulmanın yanı sıra
izinsiz giriş, kaçınma ve uyarılma semptomlarını içermesi bakımından ikincil travmatik stres veya merhamet
yorgunluğundan farklıdır (Tablo 2) (7, 8, 9, 10).
Tablo 1. Travma Özeti
Travma Tipi
Birincil Travma
(Beck, 2020; Beck, Cusson, Gable,
Dowling, and Thibeau, 2017)
İkincil Travma (Beck, 2020; Beck, Cusson,
Gable, Dowling, and Thibeau, 2017)
Dolaylı Travma (Fenwick, Lubomski,
Creedy, and Sidebotham,
2018; McCann and
Pearlman, 1990; Slade, Sheen, and Spiby,
2017)

Tanım
Kişisel olarak yaşanan travma (örneğin doğum travması
deneyimi)
Başka birinin yaşadığı olay üzerinden ve olayı anlatması
şahit olunması yoluyla travmatik bir olaya maruz
kalmaktan kaynaklanan travma
Birden fazla travma geçirmiş hastaya tekrar tekrar maruz
kalmaktan kaynaklanan travma

Tablo 2. Varsayımlanan travmatik stres tepkileri arasındaki farkları değerlendiren bir kavramsal
çerçeve.
Travmatik stres tepkisi
Travma Sonrası Stres
Bozukluğu
(APA, 2000)
İkincil Travmatik
Stres (Figley, 1995)

Maruz kalma seviyesi
Travmatik bir olayı
deneyimlemek, tanık
olmak veya duymak
Travma geçirmiş bir
bireyden bir olayı
duymak
Merhamet Yorgunluğu Travma geçirmiş bir
(Stamm, 2010)
bireyden bir olayı
duymak
(Sheen et al., 2014)

Başlangıç
Bir olaydan hemen
sonra ortaya çıkabilir

Sempmtomlar
Araya girme/ intrüzyon,
kaçınma, uyarılma

Bir olaydan hemen
sonra ortaya çıkabilir

Araya girme/ intrüzyon,
kaçınma, uyarılma

Bir olaydan hemen
sonra ortaya çıkabilir

Araya girme/ intrüzyon,
kaçınma, uyarılma

Ebeler ağırlıklı olarak kadın olduğundan ve birçoğu kendi doğum yolculuğunu yapmış olabileceğinden, bu
tanımlar özellikle doğum hizmetlerine bakıldığında geçerlidir. Ebelerin, sıklıkla travmatik olayları (ikincil
travma) gözlemlemeye maruz bırakan bir meslekte çalışması, bu maruziyetin mesleki bir tehlike olarak kabul
edilmektedir (11, 12).
Doğum Ortamında Travma
Travmatik olaylar ve insanlar üzerindeki etkileri MÖ 1900'lere kadar uzanmaktadır (13). Travmatik bir olay,
büyük bir felaket, kayıp, tatsız veya yaşamı tehdit eden bir olaydan kaynaklanmak zorunda değildir; bir kişinin
tehdit altında veya risk altında hissetmesine neden olan ve stres tepkisi yaratan herhangi bir şey olabilir
(14, 15). “Doğum” bağlamında, travmatik doğum, doğum süreci sırasında, o anki deneyimden daha uzun süren
ve sonrasında sıkıntıya neden olan deneyimleri tanımlamak için sıklıkla kullanılan bir terimdir (16, 17). Ebeler
için, travmatik doğumun tek bir yorumu yoktur, çünkü bu özneldir ve her bir kadın için kişiseldir ve algılanan
ciddiyet açısından farklılık gösterebilir (17-20). Literatür, bu terimlerin birbirinin yerine kullanılabileceğini
göstermektedir (travmatik doğum, doğum travması, zor doğum, olumsuz doğum vb.). Bir kavram analizi
çalışması, travmatik doğum konusunda bir fikir birliği sunmuştur: “bebeğin annesinden, derin sıkıntıya veya
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psikolojik rahatsızlığa neden olan, fiziksel yaralanmayı içerebilen veya içermeyen, ancak kalıcı bir psikolojik
sıkıntı ile sonuçlanan olayları veya bakımı içeren bir şekilde çıkması” olarak tanımlamıştır (17).
Literatür bazı olası sonuçları kabul etmektedir: anne ve bebek arasındaki bağlanma, emzirme zorlukları, ilişki
zorlukları ve bozulma (21-23). Sonuç olarak, bu kadınlar için gelecekteki gebelik ile ilgili ve gebelik sırasında
kararlar almak zor olabilir. (17, 24). Hem kadın için (birincil) hem de ebe olarak çalışan kadın (ikincil) [birincil
bir travma yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın] doğum travması olgusu ve bunun etkisi her ikisinde de vardır,
ve yaygın olarak bulunur (25-33).
Ebeler, daha iyi bilindiği üzere travma sonrası sıkıntı sendromu veya travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
gibi işyerinde (ikincil) doğum travmasından kaynaklanan travma semptomları yaşarlar (1, 5, 34, 35). TSSB,
travmatik bir olay (ör. doğal afet, ciddi bir kaza, terör eylemi, savaş/kavga veya tecavüz) yaşamış veya buna
tanık olmuş veya ölüm, cinsel şiddet veya ciddi tehditlerle tehdit edilmiş kişilerde ortaya çıkabilecek bir
psikiyatrik bozukluktur (1, 36). Bir çalışma; kayıp ve keder, depresyon, merhamet yorgunluğu, dolaylı
travmatizasyon ve yüksek düzeyde doğum korkusu dahil olmak üzere ebelerin yaşayabileceği travmatik stres
tepkisinin anlaşılması hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir (Table 2’ye bakınız). 4, 7, 11, 28, 33, 37, 38).
Bazı araştırmalar, sadece ebelere odaklanarak, doğum travmasının (ikincil) etkisinin derecesinin aşağıdaki
dört temada ek kategorize etmişlerdir; psikolojik sorunlar, mesleki kaygılar, uygulamadaki değişiklikler ve
olumlu etki. Ayrıca, bu kategorilerden biri veya tümü, ebelerin mesleki uygulamalarını ve klinik karar
vermelerini ve diğer mesleki uygulama alanlarını etkileyebilir veya kişisel olarak etkilenebilirler (7, 19). Yine
de Minooee et al. (2020) çalışmasında bir boşluk var; kendi doğum yolculuğunda birincil travma yaşayan bir
ebelerin, doğum yapan kadınlara bakım veririken zihinsel sağlıkları veya bakım hizmetleri üzerinde farklı bir
etkisi olup olmadığı üzerine araştırma yapmamışlardır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye'de ebelik mesleği, artan doğum oranlarından ve kalifiye ebe istihdamı bakımından kaynaklanan sıkıntı
içerisindedir (Seviğ et al., 2008; Güner et al., 2015). Ebelik uygulamalarının mevcut işgücünün kalıcılığını
etkileyebilecek yönlerini anlamak için acil bir ihtiyaç vardır. Türkiye’deki ebelerin TSS semptom oranları
%38 civarında olduğu tahmin ediliyor (Çankaya & Dikmen, 2020). Ebelerin, travmatik perinatal olaya maruz
kaldıktan sonra klinik düzeyde semptom gösteren seviyelerde travma sonrası stres belirtileri bulunmaktadır.
Ebelerin doğum sürecinde yaşanabilecek ve onları travmatize edebilecek olaylara karşı hazır olmadıkları veya
bununla baş edebilecek mekanizmaları geliştirmedikleri söylenebilir (Çankaya & Dikmen, 2020). Ebelerin
duygusal stresle başa çıkabilmeleri için kendilerini desteklenmiş ve değerli hissetmeleri gerekir. Ebelerin
çalıştığı sağlık kuruluşlarının, bilhassa ebelik hizmetlerinin, meslekte travmatize edici olaylarla karşılaşan
ebelerini TSS semptomlarını tarayarak özellikle mesleki çalışma yılı yüksek olanların, klinik değiştirmek
talebinde bulunan, ebelik mesleğinden ayrılmayı düşünen, travmatik bir olaya tanık veya müdahalede bulunan,
psikolojik rahatsızlık öyküsü ve personal travma hikayeleri olan ebeleri destekleme stratejilerinin
geliştirilmesi gereklidir. Böylece ebelerin işyerinde önemsendiklerini ve göz ardı edilmediklerini fark ederek,
iş yaşam kalitesi artmasına, duygusal tükenmenin azalmasına, merhamet yorgunluklarının azalmasına, travma
sonrası biliş durumlarının etkilenmemesine, Dünya ve kendisi ile ilgili olumsuz biliş durumlarının
azaltılmasına yarar sağlayabilir. Bu literatürden ebelerin travmatik doğumlardan etkilenebileceğini kabul
ederek, travmaya maruziyet durumuna karşı ebeyi hazırlamak, mesleki kapasitelerini desteklemek ve uygun
psikolojik girdilerin sağlayarak eğitimsel ve destekleyici müdahalelerin geliştirilmesi ebeler için önemlidir.
Bununla birlikte, örgütsel yapıdaki farklılıklar, destek düzeyleri ve ebelik sorumlulukları travmaya maruz
kalmanın önlenmesi ve müdahalesini göz önünde bulundurmanın yanı sıra uluslararası araştırmalara olan
ihtiyacı da desteklemektedir.
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ÖZET
Beyin cerrahisinde kafa tabanı yaklaşımlarında son zamanlarda orbototomininde dahil edilmesiyle
supraorbital, orbitokranial, orbitopterional ve kranioorbitozigomatik yaklaşımlar sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
yaklaşımlarda küçük farklılıklar olmakla birlikte hepsinde ortak hedef frontobazal ve temporobazale daha iyi
bir görüş açısıyla hakim olunabilmektir. Çalışmamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikro-Endonöroşirurji ve
Nöroanatomi Eğitim Araştırma Laboratuarı’nda 2 adet silikon enjekte edilmiş kadavrada (4 taraf)
Orbitozigomatik (OZ) yaklaşım uygulanmış ve yaklaşımların her aşaması 3-boyutlu olarak görüntülenmiştir.
Yatar pozisyonda baş 15-60° çevrilip (30° anterior klinoid, >30° orta fossa, <30° orbita, sellar ve klival bölge),
yaklaşık 10-15° ekstansiyona alınır. Omzun altı işlemden önce desteklenmelidir. Cilt insizyonu tragusun
yaklaşık 1 cm önünden ve zigomatik arkın posterior sınırından başlamalı, temporal adelenin 1/3 arka sınırını
içine alacak şekilde karşı taraf saç çizgisinin 1 cm gerisine kadar uzanacak şekilde yapılır. Bu şekilde
süperfisial temporal arter ve fasial sinirin dalları korunmuş olur. Cilt flebi kaldırılırken sarı renkli interfasial
yağ yastıkçığını gördükten sonra yağlı dokunun içinde seyreden fasial sinirin dallarını korumak için interfasial
ya da subfasial diseksiyonla flep bazale yatırılır. Temporal kas diseke edilerek kraniotomi sahası ortaya konur.
Ardından standart pterional kraniotomi uygulanır, orbita ve zigoma kemik kesileri yapılmak üzere hazırlanır.
Sfenoid kanat süperior orbital fissür hizasına gelinceye kadar orbita lateral duvarı ve tavanını ortaya koyacak
şekilde drillenir. İlk kesi supraorbital çentiğin hemen lateralinden başlar ve superior orbital fissüre doğru
uzanır. İkinci kesi ilk kesinin posterolaterali ile inferior orbital fissürün anterolateraline uzanır. Üçüncü kesi
zigomatik prosesin temporal kemiğe en yakın olduğu yerden oblik bir kesi yapılır. Son kesi ise zigomatik
kemiğin gövdesinden geçer ikinci kesi ile inferior orbital fissürün anterolateralinde birleştirilir. OZ yaklaşım
ön ve orta fossa lezyonlarına hakimiyeti kolaylıkla sağlanabildiği sık kullanılan bir yaklaşımdır. Cerrahi
planlanan bölgeye göre yaklaşım modifiye edilerek uygun bir görüş alanı sağlanabilir. OZ yaklaşım bize daha
geniş bir çalışma alanı, daha kısma mesafe ve doğrudan ulaşım olanakları sağlamaktadır. Bu şekilde daha
fazla kemik alarak, daha az beyin ekartasyonu ve iatrojenik parankim hasarının önüne geçilmesine ve lezyona
farklı açılardan müdahele etme olanağı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kafa tabanı, Orbitozigomatik yaklaşım, Beyin cerrahi, Anatomi.
ABSTRACT
Supraorbital, orbitocranial, orbitopterional and cranioorbitozygomatic approaches are more frequently used
in neurosurgical procedures after inclusion of orbitotomies in skull base aproaches. Although there are minor
differences in these aprroaches, all of them aim to have wider exposure and better control to the frontobasal
and temporobasal area. Orbitozygomatic (OZ) approach was performed in 2 silicone- injected cadavers (4
sides) and every stage of disection was photographed with 3D shooting technique. In supine position, head is
rotated aproximately 15-60° (30° anterior clinoid, >30°middle fossa, <30° orbita, sellar and clival region) and
extended 10-15. Sholulder must be supported before the procedure. Skin incision must start from 1 cm anterior
to the tragus and posterior end of zygomatic arch, include 1/3 posterior border of temporalis muscle and extend
1 cm posterior to the hair line on the opposite side. In this way superficial temporal artery and branches of
facial nerve is conserved. After skin flep elevation yellow colored interfasial fat pad is observed, interfacial
or subfacial disection techniques are used to preserve facial nerve branches. Craniotomy area is introduces
after temporalis muscle elevation. Standard pterional craniotomy is performed, orbita and zygoma are
prepared for bone cuts. Sphenoid wing is drilled to the level of superior orbital fissure to identify lateral wall
and roof of the orbita. First cut starts from lateral side of supraorbital notch and extends to the superior orbital
fissure. Second cut enxtends through the posterolateral border of first cut to anterolateral side of inferior orbital
fissure. Third cut is done obliquely to zygomatic arch close to the temporal bone. Last cut passes through the
body of zygomatic bone goes second cut anterolateral side of inferior orbital fissure. OZ approach is one of
the most commanly used procedure to provide better control for anterior and middle fossa lesions. Procedure
can be modified to provide better surgical view according to surgical side. OZ approach provide us wider
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working area, shorter and straight access to the lesion. In this way by removing more bone and less brain
retraction help us to prevent iatrogenic parenchyma injury and treat the lesion from different angles.
Keywords: Skull base, Orbitozygomatic approach, Neurosurgery, Anatomy.
GİRİŞ
Beyin cerrahisinde kafa tabanı yaklaşımlarında son zamanlarda orbototomininde dahil edilmesiyle
supraorbital, orbitokranial, orbitopterional ve kranioorbitozigomatik yaklaşımlar sıklıkla kullanılmaktadır.
Orbitozigomatik(OZ) yaklaşım ve modifikasyonlarını tanımlamak için literatürde supraorbital, orbitokranial,
orbitopterional ve kranioorbitozigomatik gibi birçok isimlendirme yer almaktadır. Küçük farklılıklar olmakla
birlikte hepsinde ortak hedef frontobazal ve temporobazale daha iyi bir görüş açısıyla hâkim olmayı
sağlamaktadır (1-7).
OZ yaklaşım bize daha geniş bir çalışma alanı, lezyona daha kısa mesafede ve doğrudan ulaşım imkânı
sağlamaktadır. Yani diğer kafa tabanı yaklaşımlarındaki prensiplere uygun biçimde ‘Daha fazla kemik alarak,
daha az beyin ekartasyonu sağlayarak iatrojenik parankim hasarının önüne geçilmesine ve lezyona farklı
açılardan müdahele etme olanağı sağlamaktadır.’ (1,5).
OZ yaklaşımın tarihsel şekillenmesi yaklaşık 100 yıllı aşkın bir geçmişi sahiptir. 1912 yılında Mc Arthur,
1913 yılında Frazier hipofize ulaşmak için supraorbital rimi çıkardılar. 1969 yılında Yaşargil Pterional
yaklaşımı tanımladı ve 1975 yılında ACoA anevrizmalarına ulaşmak için lateral orbital osteotomiyi eklediği
bir teknik ortaya koydu. 1980’ lerden sonra bizim şu an anladığımız şekliyle OZ kraniotomi tanımlanmaya
başladı. 1982’ de Jane ve arkadaşları; Supraorbital Kraniotominin Anterior Fossa, Sellar, Parasellar ve Orbital
bölgedeki tümöral ve vasküler lezyonlara yaklaşımlar ile ilgili endikasyonları ortaya koydular. 1984’ te
Pellerin, 1986’ de Hakuba, 1987’de Al- Mafty OZ kraniotomi ile ilgili tecrübelerini paylaştılar (1,5-7).
YÖNTEM
Çalışmamız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikro-Endonöroşirurji ve Nöroanatomi Eğitim Araştırma
Laboratuarı’nda 2 adet silikon enjekte edilmiş kadavrada (4 taraf) Orbitozigomatik (OZ) yaklaşım uygulanmış
ve yaklaşımların her aşaması 3-boyutlu olarak görüntülenmiştir.
Pozisyonlama cerrahi girişimlerde her zaman en önemli aşama olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahiye
başlamadan pozisyonlama sırasında; entübasyon tüpü karşı tarafa alınır, yatar pozisyon verilir, cerrahi
yapılacak omuz altına destek konur, baş çivili başlıkta hedeflenen bölgeye göre 15-60 derece arası çevrilir,
yaklaşık 10-15 derece ekstansiyona alınır bu şeklide malar eminens en yukarıda olacak şekilde pozisyon
tamamlanır. Başın rotasyon derecesine göre 30 derece olduğunda anterior klinoid, >30 orta fossa, <30 orbita,
sellar ve klival bölge doğrudan karşımızda olacak şekilde pozisyon vermiş oluruz (1,3).
Pozisyonun ardından cerrahi insizyon planlanır. Cilt insizyonu; tragusun 1 cm önünden zigomatik arkın
posterior sınırından başlayarak temporal adelenin 1/3 arka kısmını içine alacak şekilde karşı taraf saç
çizgisinin yaklaşık 1 cm gerisinde superior temporal line’a uzanır. Böylece süperfisial temporal arter ve fasial
sinirin fronto temporal dalları korunmuş olur (Resim-1) (1,5,8).

Resim-1: Cilt insiyonu.
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Cilt insizyonu yapıldıktan sonra süperfisial temporal arterin dalları ortaya çıkmaktadır (Resim-2). Bu dalların
korunması mevcut patolojiye göre cerrahi sırasında ortaya çıkabilecek by pass ihtiyacı için kullanılabilecek
en hızlı ve etkin greft olarak değerlendirilebilir. Ayrıca cilt flebinin beslenmesi açısından oldukça önemlidir.
Patolojiye göre nüks cerrahi ihtiyacı olması durumunda cilt flebinin vaskülarizasyonunun korunması yara
iyileşmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Resim-2: Cilt flebi kaldırıldıktan sonra süperfisial temporal arterin dallarının seyri.
Süperfisial temporal arter diseksiyonu sonrası cilt flebinin diseksiyonu devam ettirilirken fasial sinirin dalları
yağ yastıkçıkları içerisinde karşımıza çıkacaktır. Fasial sinirin dalları parotis bezinin içerisinde dallarını verir
ve ilgili kaslara yönelir (Resim-3). Cilt flebinin diseksiyonunu yaparken karşımıza yağ yastıkçısığını görünce
fasial sinirin dallarıyla karşılaşacağımızı unutmamamız gerekmektedir. İnterfasial, suprafasial ve derin yağ
yastıkçıkları olmak üzere üç tabakalı olan bu yağ yastıkçıkları içerisinde fasial sinirin suprafasial tabakada
seyrettiği unutulmamalı ve anatomik landmarklar iyi bilinmelidir. Cilt flebi kaldırılmaya başlandığında sarı
renkli interfasial yağ yastıkçıklarının görülmesi fasial sinirin içerisinde seyrettiği suprafasial yağ
yastıkçıklarına yaklaştığımızı göstermektedir. Kolayca ayrılan subgaleal plan bitip subgaleal adezyonların
başladığı, galeanın superfisial temporal fasyaya bağlandığı bölge suprafasial yağ yastıkçıklarının olduğu
bölgeye işaret etmektedir. Süperfisial temporal arterin frontal dalının flep kaldırılırken galea içerisinde
görünmesi de fasial sinirin içerisinde seyrettiği subfasyal tabakanın yakın olduğunu göstermektedir. Fasial
sinirin hasarlanmasını önlemek amacıyla interfasial diseksiyon, subfasial diseksiyon ve kombine
muskülokütan diseksiyon olmak üzere üç farklı cerrahi yöntem tanımlanmıştır. Yapılacak diseksiyona göre
bu diseksiyonlardan uygun olanı seçilebilir (1,8,9).

Resim-3: Fasial sinirin parotis bezinin içerisinde verdiği dallar ve dallarının yönelimi.
Cilt flebinin tamamlanmasının ardından bizim için kraniotominin sınırlarının belirlenmesinde önemli bölgeler
ortaya konur. Orbital rim üzerinde supraorbital çentik ve buradan çıkan supraorbital sinir ortaya konur.
Ardından zigoma gövdesinin ortaya konması gerekmektedir (Resim-4).
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Resim-4: Supraorbital çentik(A) ve zigoma gövdesinin (B)ortaya konması
Temporal adele kalvaryumdan diseke edildikten sonra inferior orbital fissür hizasına kadar diseke ediliyor.
Burada orbita lateral duvarının diseke edilmesi sonrasında disektör yardımıyla inferior orbital fissürün ortaya
çıkarılır (Resim-5).

Resim-5: İnferior orbital fissürün ortaya konması.
Kraniotomiye başlamadan önce McCarthy keyhole bir burr hole açılarak hem orbita tavanı hemde ön fossa
durası izlenir. Bu burr hole tek başına kritik öneme sahip bizim cerrahi sırasında yönlenimize yardımcı
olmaktadır. Ardından ihtiyaç duyulan kadar burr hole açıldıktan sonra kraniotomiye başlanır ilk aşamada
klasik pterional kraniotomi sınırları belirlenerek yapılır (Resim-6).

Resim-6: McCarthy keyhole burr hole (A) ve pterional kraniotominin sınırlarının(B) gösterilmesi.
Pterional kraniotomide kemik flep kaldırıldıktan Orbita ve zigoma kesilerinin yapılabilmesi için hazırlıklar
yapılır. sfenoid kanat süperior orbital fissürün hizasına gelinceye kadar turlanır buradaki en önemli landmark
bizim için superior orbital fissür hizasındaki orbitomeningeal kıvrımdır. İkinci aşamada ilk kesi supraorbital
çentiğin hemen lateralinden başlar ve superior orbital fissüre doğru uzanır. İlk kesinin tamamlanmasının
ardından, ikinci kesi ilk kesinin posterolaterali ile inferior orbital fissürün anterolateraline uzanır (Resim-7).
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Resim-7: Orbitomengeal kıvrım ve orbita kesilerinin gösterilmesi.
Orbita kesilerinin tamamlanmasının ardından zigoma kesilerine geçilir. Üçüncü kesi aslında teknik olarak en
kolay yapılan kesidir. Temporal adele eski yerine devrildikten sonra Üçüncü kesi zigomatik prosesin temporal
kemiğe en yakın olduğu yerden oblik bir kesi yapılır. Ardından teknik olarak en zor kesi olan 4. kesi
figapofazial bölgenin hemen altından ve zigomatik kemiğin gövdesinden geçer ve ikinci kesi ile inferior
orbital fissürün anterolateralinde birleştirilir. İkinci parçada çıkarıldıktan sonra kraniotomi tamamlanmış olur
(Resim-8) (5).

Resim-8: Zigoma kesileri tamamlandıktan sonra kraniotominin ikinci parçasının çıkarılması.
Kemik flepler kaldırıldıktan sonra hedeflenen lezyona uygun biçimde cerrahi planlanır. Mümkün olduğunca
geniş bir görüş açısı elde edilmek için; optik kanal optik sinirin durası görülünceye kadar turrlanır. Anterior
klinoid süperiordan ve içerisinden turrlanarak disektörle kırılabilecek kadar inceltilerek çıkarılır. Anterior
klinoid havalanıyorsa sfenoid sinüsle bağlantılı olduğu için kranialize edilerek kapatılması gerekir. Anterior
klinoid ve optik strut birlikte çıkarılınca ICA klinoid segment ortaya konmuş olur. Anterior klinoid drillendiği
zaman ICA ve optik sinirin mobilizasyonunu kolaylaştırdığı için ön fossa ve orta fossayı tutan geniş lezyonlara
ya da interpedinküler sisternaya uzanan lezyonlara, parasellar bölge lezyonlarına ulaşımı kolaylaştırır
(1,5,6,7).
SONUÇ
OZ yaklaşım ön ve orta fossa lezyonlarına hakimiyeti kolaylıkla sağlanabildiği bir yaklaşımdır. Cerrahi
planlanan bölgeye göre modifiye edilerek ihtiyaca uygun bir görüş alanı sağlanabilir. Orbitozigomatik
yaklaşımla bu şekilde; orbital kavitenin superolaterali, ön fossa, orta fossa, sellar ve parasellar bölge, kavernöz
sinüs, üst klival bölge, interpedinküler sisterna ve hatta posterior fossaya ulaşım için kullanılabilir. OZ bize
daha geniş bir çalışma alanı, daha kısma mesafe ve doğrudan ulaşım olanakları sağlamaktadır. Bu şekilde daha
fazla kemik alarak, daha az beyin ekartasyonu ve iatrojenik parankim hasarının önüne geçilmesine ve lezyona
farklı açılardan müdahele etme olanağı sağlamaktadır (1-3,5-7,9).
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HENTBOL SPORCULARININ SEZON İÇİ VE SEZON DIŞI DÖNEMDE BESLENME, BESİN
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ÖZET
Hentbol sporcularının sezon içi ve sezon dışı dönemde beslenme, besin destek ürünü, sporcu içeceği, vitamin
ve ilaç kullanma alışkanlıklarına yönelik bir anket çalışması yapıldı. Sonuçlar SPSS 21.0 paket programında
yüzde (%) ve frekans(f) olarak değerlendirildi. Çalışmaya 75 erkek ve 70 kadın lisanslı sporcu katıldı. Erkek
sporcuların %40’ı(f:30) ve kadın sporcuların %50’si (f:35) milli sporcudur. Erkek sporcuların %2,67’sinin
(f:2) ve kadın sporcuların %12,86’sının (f:9) oynadıkları takımlarda diyetisyen vardır. Sezon içi dönemde
erkek sporcuların %72’si(f:54) ve kadın sporcuların %82,86’sı (f:58) öğün atlamaktadır. Öğün atlayan erkek
sporcuların %68,52’si (f: 37/54) sabah kahvaltısını, kadın sporcuların %55,17’si (f:32/ 58)) öğle yemeğini
atlamaktadır. Sezon dışında erkek sporcuların %28’i (f:21/75) ve kadın sporcuların %40’ı(f:28 / 70) öğün
atlamaktadır. Erkek sporcuların %38,67’si(:29) ve kadın sporcuların %22,86’sı(f:16) maçtan önce
karbonhidrat ağırlıklı beslenmektedir. Maçtan sonra erkek sporcuların %28’i (f:21) karbonhidrat, %28’i (f:21)
protein, kadın sporcuların %30’u (f:21) protein ağırlıklı beslenmektedir. Erkek sporcuların %45,33’ü(f:34) ve
kadın sporcuların %60’ı(f:42)maç öncesi son öğünü 2-3 saat önce tüketmektedir. Erkek sporcuların
%46,67’si(f:35) ve kadın sporcuların %42,86’sı (f:30) maçtan sonra 0.5 – 1.0 L arasında sıvı tüketmektedir.
Sezon içinde erkek sporcuların %36’sı (f:27) ve kadın sporcuların %45,71’i (f:32) besin destek ürünü
kullanmaktadır. Erkek sporcular en fazla kreatin ve amino asit/ protein tozu kullanırken, kadın sporcular en
fazla kreatin, amino asit/ protein tozu ve BCAA kullanmaktadır. Erkek sporcuların %22.22’si (f:6 /27) ve
kadın sporcuların %43,75’i(f:14/32) sezon dışında da ürün kullanmaktadır. Erkek sporcuların %18,67’si(f:14)
ve kadın sporcuların %14.29’u(f:10) sporcu içeceği kullanırken, erkek sporcuların %34,67’si (f:26) ve kadın
sporcuların %28,57’si (f:20) vitamin kullanmaktadır. Maçta olası bir sakatlanmanın performanslarını
etkilememesi için erkek sporcuların %32’si(f:24) ve kadın sporcuların %51,43’ü (f:36)maç öncesi analjezik
kullanmaktadır. Sporcuların beslenme ve besin destek ürünü kullanımı konusunda güncel bilgileri takip
etmelerinin önemli olduğu düşüncesindeyiz. Ayrıca sporcuların herhangi bir nedenle ilaç kullanacakları
zaman ilacın etken maddesi / maddelerinin WADA’nın sporda kullanılması yasaklı maddeler listesinde veya
izleme programında olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar kelimeler: Hentbol, beslenme, besin destek ürünü, sporcu içeceği, vitamin, ilaç
GİRİŞ
Hentbol, içerisinde sprint, sıçrama ve fırlatma becerilerinin sıklıkla kullanıldığı kısa ve yüksek yoğunluklu
yüklenmeleri barındıran bir takım sporudur (Bojsen, 2015). Ayrıca hentbol, dönüş, değişen tempo ve top atışı
için gerekli olan spesifik hareketleri ve tekrarlanan patlayıcı kas kasılmalarını içeren hızlı ve mücadeleci bir
spordur (Massuca,2014). Hentbol, diğer takım sporlarında olduğu gibi, iyi geliştirilmiş aerobik ve anaerobik
kapasite ve nitelikler gerektirir (Buchheıt, 2009). Hentbol branşında yapılan maç analizi çalışmaları hentbolun
aralıklı olarak yüksek yoğunluklu aktiviteler içeren bir oyun olduğunu ortaya koymuştur. (Hermassı,2014).
Bu da bir maç süresince sporcunun aralıklı olarak yüksek yoğunluklu egzersiz yapma ve bunu
tekrarlayabilecek bir toparlanma becerisine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Modern hentboldaki performans
seviyesi oyuncuların teknik, taktiksel, psikolojik / sosyal ve fiziksel özelliklerine göre belirlenir. Tüm bu
unsurlar hentbolda çok önemlidir (Mıchalsık,2013). Literatürde çeşitli branşlardaki sporcuların beslenme
alışkanlıkları, günlük besin tüketimleri, ergojenik destek ürünü, vitamin ve mineral kullanımlarına ilişkin çok
sayıda çalışma vardır. Hentbol sporcularında bu konuda az sayıda çalışma olduğu için bu çalışmayı planladık.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Hentbol sporcularının sezon içi ve sezon dışı dönemde günlük beslenme durumları, sıvı tüketimleri, maç
öncesi, sonrası ve 2 antrenman arası beslenme durumları, besin destek ürünü, vitamin kullanma alışkanlıkları,
sağlık sorunları olduğunda ilaç kullanma durumlarına yönelik 60 soruluk anket uygulanmıştır. Anketler
araştırmacılar tarafından sporculara antrenörlerinin gözetiminde dağıtılıp toplanmıştır. Sonuçlar SPSS 21.0
paket programında yüzde (%) ve frekans(f) olarak değerlendirildi.
BULGULAR
Çalışmaya Türkiye Hentbol Federasyonu bünyesindeki 75 erkek ve 70 kadın lisanslı sporcu katıldı.
Sporcuların kişisel özellikleri Tablo 1. de görülmektedir. Erkek sporcuların %40’ı(f:30) ve kadın sporcuların
%50’si (f:35) milli sporcudur
Tablo 1. Sporcuların kişisel özellikleri
Erkek sporcu
Kadın sporcu
Ort.± SD
Ort.± SD
Yaş (yıl)
24.32 ± 7.77
24.08± 7.14
Ağırlık (kg)
84.60 ±13.70
65.56± 9.18
Boy (cm)
185.66 ± 13.69
172.38 ± 6.31
BMI (kg / m²)
26.16± 1.53
22.97±1.79
Spor yaşı (yıl)
9.42±4.18
12.47± 3.44
Tablo 2. Milli sporcu olma durumları
Milli takımda yer alma
Evet
Hayır

Erkek sporcu
% (f)
40.00 (30/75)
60.00 (45/75)

Kadın sporcu
% (f)
50.00 (35/70)
50.00 (35/70)

Çalışmaya katılan hentbol sporcuları 4 ayrı ligde yer alan takımlarda oynamaktadırlar.
Tablo 3. Sporcuların oynadıkları ligler
Lig
Erkek sporcu
% (f)
Süper Lig
28.00(21)
1.Lig
13.33(10)
2.Lig
21.33(16)
Bölgesel Lig
37.33(28)

Kadın sporcu
% (f)
35.71(25)
20.00(14)
34.29(24)
10.00(7)

Erkek sporcuların çoğu lise ve üniversite öğrencisi veya mezunu iken, kadın sporcuların çoğunluğu lise
öğrencisi veya lise mezunudur (Tablo 4).
Tablo 4. Sporcuların eğitim düzeyleri
Eğitim düzeyi
Erkek sporcu
Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Lise
46.67(35)
60.00(42)
Üniversite
48.00(36)
38.57(27)
Yüksek Lisans
5.33(4)
1.43(1)
Erkek sporcuların %2,67’sinin (f: 2) ve kadın sporcuların %12,86’sının (f: 9) oynadıkları takımlarda
diyetisyen vardır (Tablo 5).
Tablo 5. Sporcuların oynadıkları takımlarda diyetisyen varlığı
Diyetisyen varlığı
Erkek sporcu
% (f)
Evet
2.67(2)
Hayır
97.33(73)
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Kadın sporcu
% (f)
12.86(9)
87.14(61)

Erkek sporcuların %68’i (f:51) ve kadın sporcuların %85,71’i (f:60) sporcu beslenmesi konusunda bilgi sahibi
olduğunu belirtmiştir.
Tablo 6. Sporcuların beslenme ile ilgili bilgileri öğrendikleri kaynaklar
Bilgi kaynağı
Erkek sporcu
% (f)
Üniversitede beslenme dersi
42.67(32)
Antrenör
33.33 (25)
Sporcu arkadaşları
12.00 (9)
Özel doktor / Kulüp doktoru
9.33 (7)
Diyetisyen
2.67(2)

Kadın sporcu
% (f)
32.86(23)
32.86(23)
8.57 (6)
12.86(9)
12.86(9)

Erkek sporcuların %60’ı (f:45) ve kadın sporcuların %68,58’i (f:48) sezon içi dönemde yeterli / dengeli
beslendiğini düşünmektedir.
Tablo 7. Sporcuların sezon içi dönemde beslenme alışkanlıkları
Beslenme alışkanlıkları
Protein tüketimleri (kırmızı / beyaz et)
Gün / Hafta
Her gün
4 – 6 gün
1 – 3 gün
Karbonhidrat tüketimleri (makarna, pilav,börek,vs.)
Gün / Hafta
Her gün
4 – 6 gün
1 – 3 gün
Tablo 8. Sporcuların sezon dışı dönemde beslenme alışkanlıkları
Beslenme alışkanlıkları
Protein tüketimleri (kırmızı / beyaz et)
Gün / Hafta
Her gün
4 – 6 gün
1 – 3 gün
Karbonhidrat tüketimleri (makarna, pilav,börek,vs.)
Gün / Hafta
Her gün

Erkek sporcu
% (f)

Kadın sporcu
% (f)

14.67(11)
16.00(12)
69.33(52)

14.29(10)
12.86(9)
72.85(51)

22.67(17)

25.71(18)

26.67(20)
50.67(38)

22.86(16)
51.43(36)

Erkek sporcu
% (f)

Kadın sporcu
% (f)

16.00 (12)
17.33(13)
66.67(50)

15.71(11)
15.71(11)
68.57(48)

21.33 (16)

14.29(10)

4 – 6 gün
20.00(15)
12.86(9)
1 – 3 gün
58.67 (44)
72.85(51)
Sporcuların büyük çoğunluğunun sezon içi dönemde ve sezon dışı dönemde yeterli protein ve karbonhidrat
tüketmedikleri görülmektedir (Tablo 7 ve 8).
Sporcuların büyük çoğunluğunun sezon içi dönemde ve sezon dışı dönemde tatlı yeme konusunda tercihlerinin
olmadığı görülmektedir (Tablo 9).
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Tablo 9. Sporcuların sezon içi ve sezon dışı dönemde tatlı yeme tercihleri
Tatlı yeme tercihleri
Erkek sporcu
% (f)
Sezon içi dönem

Kadın sporcu
% (f)

24.00(18)

17.14 (12)

14.67(11)
10.67(8)
4.00(3)
46.67(35)

----25.71(18)
14.29 (10)
42.86(30)

20.00(15)

21.43(15)

----

25.71(18)

Meyve salatası

18.67(14)

-----

Dondurma
Tatlı yeme konusunda tercihi olmayanlar

12.00 (9)
49.33(37)

17.14(12)
35.71(25)

Sütlü tatlı (sütlaç, vs)
Meyve salatası
Çikolata
Dondurma
Tatlı yeme konusunda tercihi olmayanlar
Sezon dışı dönem
Sütlü tatlı (sütlaç, vs)
Çikolata

Sezon içi dönemde erkek sporcuların %72’si(f:54) ve kadın sporcuların %82,86’sı (f:58) öğün atlamaktadır
(Tablo 10).
Tablo 10. Sezon içi dönemde sporcuların öğün atlama durumları
Sezon içi dönemde öğün atlama durumu
Erkek sporcu
Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Evet
72.00(54/75)
82.86(58 / 70)
Hayır
28.00 (21/75)
17.14 (12/ 70)
Öğün atlayan erkek sporcuların %68,52’si (f: 37/54) sabah kahvaltısını, kadın sporcuların %55,17’si (f:32/
58)) öğle yemeğini atlamaktadır (Tablo 11).
Tablo 11. Sezon içi dönemde öğün atlayan sporcuların atladıkları öğünler
Atlanan öğün
Erkek sporcu
% (f)
Kahvaltı
68.52 (37/54)
Öğle yemeği
18.52 (10/54)
Akşam yemeği
12.96 ( 7/154)

Kadın sporcu
% (f)
17.24 (10/ 58)
55.17 (32 /58)
27.59 (16/58)

Sezon içi dönemde öğün atlamayan sporcuların 3 ana öğün ve ara öğünler tükettikleri görülmektedir (Tablo
12).
Tablo 12. Sezon içi dönemde öğün atlamayan sporcuların tükettikleri öğün sayıları
Tüketilen öğün sayısı
Erkek sporcu
Kadın sporcu
% (f)
% (f)
3 ana öğün
47.62 (10/21)
66.67(8/12)
3 ana öğün +1 ara öğün
23.81(5/21)
25.00 (3/12)
3 ana öğün +2 ara öğün
19.05 (4/21)
8.33(1/12)
3 ana öğün +3 ara öğün
9.52 (2/21)
-----Sezon dışı dönemde erkek sporcuların %28’i (f:21/75) ve kadın sporcuların %40’ı (f:28 / 70) öğün
atlamaktadır (Tablo 13).
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Tablo 13. Sezon dışı dönemde sporcuların tükettikleri öğün sayıları
Tüketilen öğün sayısı
Erkek sporcu
% (f)
2 ana öğün
28.00 (21)
3 ana öğün
28.00 (21)
3 ana öğün +1 ara öğün
14.67(11)
3 ana öğün +2 ara öğün
13.33(10)
3 ana öğün +3 ara öğün
16.00(12)

Kadın sporcu
% (f)
40.00(28)
15.71(11)
15.71(11)
14.28 (10)
14.28(10)

Erkek sporcuların %38,67’si(f:29) ve kadın sporcuların %22,86’sı(f:16) maçtan önce karbonhidrat ağırlıklı
beslenmektedir (Tablo 14).
Tablo 14. Sporcuların maç öncesi beslenme alışkanlıkları
Beslenme türü
Erkek sporcu
% (f )
Karbonhidrat ağırlıklı
38.67(29)
Protein ağırlıklı
26.67(20)
Karbonhidrat + protein ağırlıklı
10.67(8)
Sebze-meyve ağırlıklı
13.33 (10)
Fastfood tipi beslenme
2.67(2)
Dikkat etmeyenler
8.00(6)

Kadın sporcu
% (f)
22.86(16)
25.71 (18)
14.29 (10)
11.43(8)
2.86(2)
22.86(16)

Erkek sporcuların maç sonrası büyük çoğunluğu karbonhidrat ve protein ağırlıklı beslenirken, kadın
sporcuların çoğunluğu protein ağırlıklı beslenmektedir (Tablo 15).
Tablo 15. Sporcuların maç sonrası beslenme alışkanlıkları
Beslenme türü
Erkek sporcu
% (f )
Karbonhidrat ağırlıklı
28.00 (21)
Protein ağırlıklı
28.00 (21)
Karbonhidrat + protein ağırlıklı
13.33 (10)
Sebze-meyve ağırlıklı
8.00 (6)
Fastfood tipi beslenme
8.00 (6)
Dikkat etmeyenler
14.67 (11)

Kadın sporcu
% (f)
18.57(13)
30.00(21)
17.14 (12)
8.57(6)
5.71(4)
20.00(14)

Gün içerisinde iki antrenman olduğunda; erkek sporcuların %40’ı (f:30) karbonhidrat ağırlıklı ve kadın
sporcuların %28.7’si (f:20) antrenmanlar arasında protein ağırlıklı beslenmektedir (Tablo 16).
Tablo 16. Sporcuların iki antrenman arası beslenme alışkanlıkları
Beslenme türü
Erkek sporcu
% (f)
Karbonhidrat ağırlıklı
40.00 (30)
Protein ağırlıklı
32.00 (24)
Sebze-meyve ağırlıklı
21.33 (16)
Fast food tipi beslenme
-------Dikkat etmeyenler
6.67 (5)

Kadın sporcu
% (f)
28.57 (20)
38.57 (27)
15.71 (11)
1.43 (1)
15.71 (11)

Erkek sporcuların %45,33’ü (f:34 /75) ve kadın sporcuların %60’ı(f:42/70) maç öncesi son öğünü 2- 3 saat
önce tüketmektedir (Tablo 17).
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Tablo 17. Sporcuların maç öncesi son öğünü tüketme zamanları
Son öğünü tüketme zamanı
Erkek sporcu
% (f)
1- 2 saat önce
22.67(17)
2-3 saat önce
45.33(34)
3-4 saat önce
22.67(17)
4-5 saat önce
2.67(2)

Kadın sporcu
% (f)
20.00 (14)
60.00 (42)
18.57 (13)
1.43(1)

Maçta devre arasında; erkek sporcuların %49,33 ‘ü (f: 37) 0.5 – 1.0 L arası sıvı tüketirken, kadın sporcuların
%48,57’si (f:34) 0 – 0.5 L arasında sıvı tüketmektedir (Tablo 18).
Tablo 18. Maçta devre arasında sporcuların sıvı tüketimleri
Tüketilen sıvı miktarı
Erkek sporcu
% (f)
0 – 0.5L
40.00(30)
0.5 – 1.0 L
49.33 (37)
1.0 – 1.5 L
10.67(8)

Kadın sporcu
% (f)
48.57 (34)
41.43(29)
10.00 (7)

Erkek sporcuların %46,67’si(f:35) ve kadın sporcuların %42,86’sı (f:30) maçtan sonra 0.5 – 1.0 L arasında
sıvı tüketmektedir (Tablo 19).
Tablo 19. Maçtan sonra sporcuların sıvı tüketimleri
Tüketilen sıvı miktarı
Erkek sporcu
% (f)
0 – 1.0 L
20.00(15)
0.5 – 1.0 L
46.67(35)
1.0 – 1.5 L
33.33 (25)

Kadın sporcu
% (f)
21.43(15)
42.86(30)
35.71(25)

Tablo 20. Sezon içi dönemde sporcuların besin destek ürünü kullanma durumları
Besin destek ürünü kullanımı
Erkek sporcu
% (f)
Evet
36.00 (27)
Hayır
64.00 (48)

Kadın sporcu
% (f)
45.71(32)
54.29 (38)

Sezon içi dönemde erkek sporcuların %36’sı (f:27) ve kadın sporcuların %45,71’i (f:32) bir veya birden fazla
besin destek ürünü kullanmaktadır (Tablo 20).
Erkek sporcuların %22.22’si (f:6/27) ve kadın sporcuların %43,75’i (f:14/32) sezon dışı dönem de besin
destek ürünü kullanmaya devam etmektedir.
Erkek sporcular en fazla kreatin ve amino asit/ protein tozu kullanırken, kadın sporcular en fazla kreatin,
amino asit/ protein tozu ve BCAA kullanmaktadır (Tablo 21).
Tablo 21. Sporcuların kullandıkları besin destek ürünleri
Kullanılan besin destek ürünü
Erkek sporcu
% (f)*
Amino asit / protein tozları
37.04 (10/27)
Kreatin
37.04 (10/27)
BCAA
11.11(3/27)
Balık yağı
22.22 (6 /27)
Kefir
22.22 (6/27)
L-Karnitin
18.52 (5/27)
Glutamin
18.52 (5/27)
Whey proteini
14.81 (4/27)
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Kadın sporcu
% (f)*
34.38 (11/32)
34.38 (11/32)
34.38 (11/32)
18.75 (6 /32)
15.63(5/32)
18.75 (6 /32)
12.50 (4/32)
-----

Koenzim Q-10
Glukozamin
* Birden fazla seçenek serbestliği

-------

Tablo 22. Sporcuların besin desteği kullanma sıklığı
Besin desteği kullanma sıklığı

Erkek sporcu
% (f)
22.27 (6/27)
77.78 (21/27)
52.38(11/21)
47.62(10/21)

Sezon içi +sezon dışı dönemde
Sezon içi dönemde
Maç döneminde
Kamp döneminde

15.63(5/32)
15.63(5/32)

Kadın sporcu
% (f)
43.75(14/32)
56.25(18/32)
66.67(12/18)
33.33(6/18)

Erkek sporcuların %18,67’si (f:14) ve kadın sporcuların %14.29’u (f:10) sezon içi dönemde sporcu içeceği
kullanmaktadır (Tablo 23). Erkek ve kadın sporcuların tamamı sezon dışı dönemde sporcu içeceği
kullanmadıklarını belirtmiştir.
Tablo 23. Sezon içi dönemde sporcuların sporcu içeceği kullanma durumları
Sporcu içeceği kullanımı
Erkek sporcu
% (f)
Evet
18.67 (14)
Hayır
81.33 (61)

Kadın sporcu
% (f)
14.29 (10)
85.71 (60)

Sporcu içeceği kullanan erkek ve kadın sporcuların tamamı ürünün içeriğine göre seçim yaptığını belirtmiştir.
Erkek sporcuların %35,71’i (f:5/14) mineral içermesine, kadın sporcuların %60’ı(f:6/10) vitamin içermesine
dikkat etmektedir (Tablo 24).
Tablo 24. İçeriğine göre seçim yapanların dikkat ettikleri kriterler
İçerikte dikkat edilen kriter
Erkek sporcu
% (f)
Amino asit içermesi
21.43(3/14)
Karbonhidrat içermesi
14.29(2/14)
Mineral içermesi
35.71(5/14)
Vitamin içermesi
28.27(4/14)

Kadın sporcu
% (f)
10.00(1/10)
10.00(1/10)
20.00 (2/10)
60.00 (6/10)

Erkek sporcuların %34,67’si (f:26) ve kadın sporcuların %28,57’si (f:20) vitamin kullanmaktadır (Tablo 25).
Tablo 25. Sporcuların vitamin kullanma durumları
Vitamin kullanımı
Erkek sporcu
% (f )
Evet
34.67(26)
Hayır
65.33 (49)

Kadın sporcu
% (f)
28.57 (20)
71.43 (50)

Vitamin kullanan kadın sporcuların büyük çoğunluğu multivitamin + mineral kombinasyonunu tercih ederken,
erkek sporcular çoğunlukla C vitamini ve D vitamini kullanmaktadır (Tablo 26).
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Tablo 26. Sporcuların kullandıkları vitaminler ve mineraller
Kullanılan vitaminler ve mineraller
Multivitamin + mineral kombinasyonu
C Vitamini
D Vitamini
E vitamini
B kompleks
Çinko
Magnezyum
Tablo 27. Sporcuların vitamin kullanma nedenleri
Vitamin kullanma nedeni

Erkek sporcu
% (f)
19.23(5/26)
34.61 (9/26)
30.77(8/26)
15.38 (4/26)
---15.38 (4/26)
11.54 (3/26)
Erkek sporcu
% (f)*
53.85(14/26)
38.46(10/26)
15.38 (4/26)
11.54 (3/26)
7.69 (2/26)

Hastalıklara karşı direnç kazanmak
Kendini daha iyi hissetmek
Sağlık problemleri nedeniyle
Dengeli beslenemediği için
Yaşlanma etkilerini geciktirmek için
*Birden fazla seçenek serbestliği

Kadın sporcu
% (f)
75.00(15/20)
---------25.00(5/20)
10.00 (2/20)
10.00 (2/20)
Kadın sporcu
% (f)*
75.00(15/20)
60.00(12/20)
15.00(3/20)
10.00(2/20)
----

Erkek ve kadın sporcuların büyük çoğunluğu vitaminlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, enerji verdiğini
ve dayanıklılık artışı yaptığını düşünmektedir (Tablo 28).
Tablo 28. Sporcuların vitaminlerin etkileri hakkındaki düşünceleri
Sporculara göre vitaminlerin olası etkileri
Erkek sporcu
% (f)*
Bağışıklık sistemini güçlendirir
53.33(40)
Enerji verir
42.67(32)
Dayanıklılık artışı yapar
42.67(32)
Metabolik olayların düzenlenmesini sağlar
24.00(18)
Kuvvet artışı yapar
22.67(17)
Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar
20.00(15)
Konsantrasyon yeteneğinde artış yapar
12.00(9)
Sinir sistemini kuvvetlendirir
16.00 (12)
Antioksidan etkilidir
12.00(9)
Kilo artışı yapar
10.67(8)
Sürat artışı yapar
10.67(8)
*Birden fazla seçenek serbestliği

Kadın sporcu
% (f)*
55.71(39)
45.71(32)
35.71(25)
25.71(18)
12.86(9)
----14.28(10)
-------------

Vitamin kullanan erkek ve kadın sporcuların büyük çoğunluğu vitaminleri eczaneden satın almaktadır (Tablo
29)
Tablo 29. Sporcuların vitaminleri satın aldıkları yerler
Vitamin satın alınan yer
Erkek sporcu
% (f)
Eczane
53.85(14/26)
İnternet
46.15 (12/26)

Kadın sporcu
% (f)
60.00 (12/20)
40.00 (8/20)

Maçta olası bir sakatlanmanın performanslarını etkilememesi için erkek sporcuların %32’si(f:24) ve kadın
sporcuların %51,43’ü (f:36)maç öncesi analjezik kullanmaktadır.
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Analjezik kullanan erkek sporcuların %41,67’si (f:10 /24) Diklofenak potasyum içeren ürün, kadın sporcuların
%27,78’i (f: 10/36) Parasetamol içeren ürün kullanmaktadır (Tablo 30).
Tablo 30. Sporcuların maç öncesi kullandıkları analjezik ilaçlar
Kullanılan analjeziğin içeriği
Erkek sporcu
% (f)
Diklofenak potasyum
41.67(10)
Parasetamol
---Flurbiprofen
20.83(5)
Naproksen sodyum
16.67 (4)
Parasetamol +Kafein
20.83(5)
Ketoprofen
---Ketonal
----

Kadın sporcu
% (f)
16.67(6)
27.78(10)
16.67(6)
16.67(6)
---11.11 (4)
11.11 (4)

TARTIŞMA ve SONUÇ
Sporcuların besin destek ürünlerini kullanmalarının nedenleri arasında kas gücünü ve kas kitlesini artırmak,
dayanıklılığı artırmak, yağ yakımını artırmak gibi çeşitli amaçlar yer almaktadır. Sporcuların enerji içeceği,
sporcu içeceği ve besin destek ürünlerini kullanmalarının nedenlerinden biri de yoğun fiziksel aktiviteler
sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanımıdır. Ayrıca branşın özelliklerine yönelik doğru bir beslenme şekli
uygulamak sporcunun performansını etkiler.
Sezon içi dönemde erkek sporcuların %72’si ve kadın sporcuların %82,86’sı öğün atlamaktadır. Öğün atlayan
erkek sporcuların %68,52’si sabah kahvaltısını, kadın sporcuların %55,17’si öğle yemeğini atlamaktadır.
Bahreyn'de dört takım sporu ile (futbol, hentbol, voleybol ve basketbol) uğraşan 304 sporcunun beslenme
alışkanlıklarını inceleyen benzer bir çalışmada sporcuların %28'inin kahvaltıyı atladığı ve sadece %39'unun
günlük kahvaltı tükettiği tespit edilmiştir (Musaiger ve Ragheb, 1994). Sporcuların yaptığı her şiddette aktivite
için yakıt besinlerdir. Bu sebeple alınan besinler (kahvaltı/öğle/ara) sonrasında yapılacak
aktivitenin(maç/antrenman) yakıtını oluşturmaktadır. Bu sebeple özellikle günün erken saatlerinde
tükettiğimiz kahvaltı ve öğle yemeği, aktivite sırasında kullanılacak vücuttaki yakıt depolarının doluluğunun
sağlayacaktır. Erkek sporcuların %38,67’si ve kadın sporcuların %22,86’sı maçtan önce karbonhidrat ağırlıklı
beslenmektedir.
Erkek sporcuların maç sonrası büyük çoğunluğu karbonhidrat ve protein ağırlıklı beslenirken, kadın
sporcuların çoğunluğu protein ağırlıklı beslenmektedir.
Vücudun glikojen depoları sınırlıdır ve orta şiddetten yüksek şiddete doğru yapılan bir egzersizle birkaç saat
içerisinde hızla azalır. Bu depoların korunması performans için büyük önem taşır. Bu sebeple bir sporcunun
günlük diyetinin ağırlıklı karbonhidrattan sağlanması (%65) gereklidir (Ersoy ve Ersoy, 2020).
Erkek sporcuların %68’i ve kadın sporcuların %85,71’i sporcu beslenmesi konusunda bilgi sahibi olduğunu
belirtmiştir. Sporcuların büyük çoğunluğu beslenme ile ilgili bilgileri üniversitede beslenme dersinden ve
antrenörden öğrendiği belirtmiştir. Sadece oynadıkları takımlarda diyetisyen olan sporcular bilgi kaynağı
olarak diyetisyenleri belirtmiştir.
35 hentbol sporcusu üzerine yapılan bir çalışmada sporcuların beslenme alışkanlıkları anket yardımıyla
sorgulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre sporcu beslenme uzmanlarına, sporculara doğru beslenme bilgisini
sağlama ve doğru beslenme alışkanlıklarını kazandırma konusunda daha fazla başvurularak sporcuların
performanslarının artırılması gerektiği bildirilmiştir (Waly ve ark., 2013).
Erkek sporcuların %45,33’ü ve kadın sporcuların %60’ı maç öncesi son öğünü 2-3 saat önce tüketmektedir
Antrenman/müsabakadan 3-4 saat önce yiyecek ve sıvı tüketilmesi, beslenme ile ilgili önemli hazırlık
aşamasıdır.
Sezon içi dönemde erkek sporcuların %36’sı ve kadın sporcuların %45,71’i bir veya birden fazla besin destek
ürünü kullanmaktadır. Besin destek ürünü kullanan erkek sporcuların %22.22’si ve kadın sporcuların
%43,75’i sezon dışı dönem de besin destek ürünü kullanmaya devam etmektedir. Erkek sporcular en fazla
kreatin ve amino asit/ protein tozu kullanırken, kadın sporcular en fazla kreatin, amino asit/ protein tozu ve
BCAA kullanmaktadır.
2019 yılında 356 kadın takım sporcularında yapılan bir çalışmada (futbol, hentbol, voleybol, basketbol) besin
takviyesi kullanımına yönlendiren sebep ve akım sporlarına katılan profesyonel sporcular arasında beslenme
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bilgisi ile diyet takviyesi kullanımı (DSU) arasındaki olası ilişkiyi incelemeyi amaçlanmıştır. Çalışma
sonuçlarına göre beslenme bilgisi düzeyi ile takviye arasında zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bu durum çoğu
sporcunun bilgisi olmadığı halde ürün kullandığının göstergesidir. Bu sebeple sporculara daha fazla eğitim
verilmelidir (Sekulic ve ark., 2019). Yapılan bir başka çalışmada bir hentbol takımında beslenme eğitim
programının uygulanmasının; beslenme durumu üzerindeki sonuçlarına bakılmıştır. Beslenme eğitiminin,
özellikle toplam enerji ve makro besin alımında önemli bir artış (p <0.01) sağladığı bildirilmiştir (MolinaLópez ve ark., 2013). Hentbol gibi takım sporu olan voleybol branşındaki erkek sporcular ile yapılan anket
çalışmasında; yüz on erkek voleybol sporcusunun %50,91’inin sezon içinde besin destek ürünü kullandığını,
kullananların %14.29’unun sezon dışı dönemde de kullanmaya devam ettiğini belirtilmiştir. Voleybolcuların
en fazla kullandıkları ürünlerin BCAA ve Whey proteini olduğu bildirilmiştir (Ayça ve Taşbaş, 2022).
Elit bayan hentbol oyuncularında sabah veya akşam kreatin alımının kıyaslaması yapılmıştır. Ancak hangi
saatte alındığının önemi olmaksızın fayda sağlanmıştır (Jurado-Castro ve ark., 2021). Brezilyalı hentbol
sporcuları üzerine yapılan randomize kontrollü bir çalışmada, kreatin kullanımının oksidatif stres üzerine
etkilerine bakılmıştır ve kas gücü gelişimi üzerindeki akut etkileri teşvik etmesine rağmen, oksidatif stresi
indükleyebileceğini ve antioksidan durumunu azaltabileceği düşünülmektedir (Percário ve ark., 2012).
Kreatin takviyesinin kas gücü, dayanıklılık ve sprint performansı üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışmada
ise önemli performans artışları sağlanmıştır (Izquierdo ve ark., 2002).
Üniversitede okuyan, dokuz farklı branştan sporcu öğrencilerle yapılan anket çalışmasına göre; hentbol
öğrencilerinin %33,3’ünün günlük alması gereken enerji miktarını aldığı görülmüştür. Hentbol öğrencilerinin
%23,8 oranında ergojenik destek kullandıkları belirtilmiştir. Besin destek ürünü kullanan hentbol
öğrencilerinin %60’ı spor performansını arttırmak için besin destek ürünü kullandığını belirtmiştir. Ayrıca
hentbol öğrencilerinin %14,3’ü sporcu beslenmesi için uzmana başvurduğunu belirtmiştir (Çağıran, 2018).
Çalışmamızda erkek sporcuların %34,67’si ve kadın sporcuların %28,57’si vitamin kullanmaktadır. Vitamin
kullanan kadın sporcuların büyük çoğunluğu multivitamin + mineral kombinasyonunu tercih ederken, erkek
sporcular çoğunlukla C vitamini ve D vitamini kullanmaktadır. Sporcular vitaminlere ek olarak çinko ve
magnezyum mineralleri de kullanmaktadır. Literatürde medikal supplementler sınıfında yer alan; demir,
kalsiyum, D vitamini, çinko ve multivitamin takviyeleri A kanıt düzeyindedir. Özellikle demir, D vit. vb. kan
testlerine bakılarak eksiklik ya da yetersizlik durumunda sporculara verilmesinin ek sağlık faydaları olduğu
görülmüştür. Multivitamin takviyelerinin ise özellikle, bağışıklık düşüklüğü yaşandığı dönemlerde,
seyahatlerde, kilo yönetimi hedefiyle düşük kalorili beslenildiğinde ve ağır müsabaka dönemlerinde
kullanımları önerilmektedir (Merry ve Ristow, 2016). Çalışmamıza katılan erkek ve kadın sporcuların büyük
çoğunluğu vitaminlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, enerji verdiğini ve dayanıklılık artışı yaptığını
düşünmektedir. Genel olarak sporcular arasında vitaminlerin performanslarını arttıracağı ve enerji
verdiklerine dair yaygın bir inanış vardır. Vitaminler; karbonhidrat ve yağlardan enerji oluşumuna yardımcı
olurlar, enerjinin ana kaynağı değildirler. Eksikliklerinde sportif performans azalabilir. Maçta olası bir
sakatlanmanın performanslarını etkilememesi için erkek sporcuların %32’si ve kadın sporcuların %51,43’ü
maç öncesi analjezik kullanmaktadır.
Yaşları 13 ile 19 arasında değişen U14 –U19 liginde faaliyet gösteren takımlarda aktif olarak futbol oynayan
100 genç futbolcuya anket çalışması uygulanmıştır. Futbolcuların %18’i maç esnasında bir sakatlanma
olduğunda performansları olumsuz yönde etkilenmesin diye maç öncesinde ağrı kesici kullandıklarını
belirtmişlerdir. Ağrı kesici ilaç olarak parasetamol, asetil salisilik asit, naproksen, parasetamol +kafein+
kodein fosfat, diklofenak sodyum (jel formu), metil salisilat+ mentol (krem formu) içeren ürünler
kullanmaktadırlar (Ayça ve Koç, 2017).
Sonuç olarak; sporcuların beslenme ve besin destek ürünü kullanımı konusunda güncel bilgileri takip
etmelerinin önemli olduğu düşüncesindeyiz. Ayrıca sporcuların herhangi bir nedenle ilaç kullanacakları
zaman ilacın etken maddesi / maddelerinin WADA’nın sporda kullanılması yasaklı maddeler listesinde veya
izleme programında olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiği düşüncesindeyiz.
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ÖZET
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmanın en önemli araçlarından biri hiç şüphesiz eğitimdir. Kimya
sektörü mesleki açıdan riskli durumlar taşımaktadır. İş yeri sahalarında yeterli güvenlik seviyelerine ulaşmak
için Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki (MTAL) eğitime önem vermek ilk ve kilit adımdır. Mesleki ve
teknik okullar sağlık ve güvenlik yönünden birçok tehlikeyi barındırır. Bu konuda kapsamlı bir İş Sağlığı ve
Güvenliği (İSG) bilincinin oluşturulması ve öğrencilere uygun İSG eğitiminin verilmesi gerektiği söylenebilir.
Öğrencilerin sağlıklı ortam ve kültürde eğitim görmesi önemlidir. Sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyüyen
nesiller, fiziksel ve duygusal olarak da sağlıklı olacaklardır. Çalışma kapsamında, Gaziantep’te bulunan
MTAL’lerdeki Kimya Bölümünde öğrenim gören 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin İSG konusundaki bilgi
düzeylerinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce iş sağlığı bilgi
birikimlerinin analiz edilerek farkındalık oluşturulması ile işçi ölümlerinin, iş kazalarının ve meslek
hastalıklarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada 4 bölüm (eğitim, laboratuvar, meslek ve genel
bilgi) ve 22 sorudan oluşan 5’li likert tipi ölçekle hazırlanan anket, 120 öğrenciye uygulanmıştır. Sonuçlarda
en düşük puan ortalaması laboratuvar bölümünde elde edilmiş olup, kimya bölümü öğrencileri için oldukça
önemli olan laboratuvarlarda İSG konusunda zafiyet olduğu ortaya konmuştur. Çalışmada öğrencilerin sadece
%52’si (katılıyorum ve tamamen katılıyorum) İSG kanununu, %43’ü mesleklerinde yaşanan meslek
hastalıklarını bildiklerini bildirmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin yalnızca %24’ü iş yerlerindeki bir kaza
durumunda yasal haklarının neler olduklarını bildiklerini rapor etmişlerdir. Ankette yer alan “Okulumda İSG
ile ilgili sorunlarımızda başvurabileceğimiz bir görevli bulunmaktadır.” sorusuna ise öğrencilerin yalnızca
%13’ü katılıyorum ve tamamen katılıyorum cevabı vermiş olup, öğrencilerin yanı sıra okullarda da bu konuda
eksikliğin olduğu çalışma neticesinde ortaya konmuştur. Dolayısıyla genel olarak değerlendirildiğinde
öğrencilerin güvenlik kültürü ve İSG farkındalıklarının yetersiz olduğu, okullarda ve staj ortamlarında İSG
konusunda eksikliklerin bulunduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler:İş Güvenliği Bilinci, İş Güvenliği Kültürü, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Kimya
Bölümü
ABSTRACT
Undoubtedly, education is one of the most important tools to reduce work accidents and occupational
diseases.The chemical industry contains a lot of occupationally risky situations. The first and key step to
achieve adequate levels of security at workplaces is to attach importance to education in Vocational and
Technical Anatolian High Schools (VTAHS). Vocational and technical schools contain many dangers in terms
of health and safety.In this regard, it can be said that a comprehensive Occupational Health and Safety (OHS)
awareness should be created and appropriate OHS training should be given to students.It is important for
students to be educated in a healthy environment and culture. Generations that grow up in healthy and safe
environments will also be physically and emotionally healthy. In the study, it was aimed to analyze the
knowledge levels of 11th and 12th grade students at the Chemistry Department in VTAHSs in Gaziantep. In
this way, it is aimed to prevent worker deaths, work accidents and occupational diseases by raising awareness
by analyzing the occupational health knowledge of the students before they enter the business life. In the
study, the questionnaire prepared with a 5-point Likert-type scale consisting of 4 departments (education,
laboratory, profession and general knowledge) and 22 questions was applied to 120 students. In the results,
the lowest average score was obtained in the laboratory department, and it was revealed that there is a
weakness in OHS in the laboratories, which is very important for the students of the chemistry department. In
the study, only 52% of the students (agree and completely agree) reported that they knew the OHS law and
43% of them knew about occupational diseases in their profession. Furthermore, only 24% of students reported
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that they knew what their legal rights were in the event of an accident at their workplace. Only 13% of the
students answered "agree" and "completely agree" to the question "There is an officer in my school that we
can contact for our OHS-related problems" in the survey and as a result of the study, it has been revealed that
there is a deficiency in this subject in schools as well as students. Therefore, it has been revealed that students'
safety culture and OHS awareness are generally insufficient, and there are deficiencies in OHS in schools and
internship environments.
Keywords: Occupational Safety Awareness, Occupational Safety Culture, Technical Anatolian High Schools,
Department of Chemistry
GİRİŞ
Mevcut ekonomik ve sosyal düzeni sağlamak için çalışanların hem iş yerinde hem de günlük yaşamlarında
sağlık ve güvenliğini sağlamaları gerekmektedir. Çalışanların iş yeri dışında ve özel hayatlarında sağlık ve
güvenliklerinin korunmaları gerekmektedir. Yani; iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavramı değerlendirilirken,
sağlıklı ve güvenlikli olma durumu dikkate alınması gereken bir konu olarak görülmelidir.
Türkiye’de ve dünyada araştırılan iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin yapılan literatür çalışmalarında;
çalışanların can kaybı, sürekli iş göremezlik, maddi ve manevi hasar, sakatlık, uzuv kaybı yaşadıklarını
göstermektedir. Yani İSG kamu düzeni ve toplum için önemini ortaya koymaktadır.
Eğitimin temel amaçlarından biri, Türkiye'de ve dünyada sağlıklı bireyler yetiştirerek, onların işlevlerini doğal
toplumsal düzende yerine getirecek şekilde yetiştirilmelerini sağlamaktır. Mesleki ve Teknik okullar sağlık ve
güvenlik yönünden birçok tehlikeyi barındırır. Örneğin bir laboratuvar kursunda yapılan bir uygulama,
standartlara ve talimatlara göre doğru şekilde yapılmaz ise ciddi bir kaza meydana gelebilir. Buna bağlı olarak
öğrencilerde iş kazaları da beraberinde gelmektedir. Kimya Bölümü laboratuvar dersleri uygulamalı
işlendiğinden dolayı daha çok risk teşkil etmektedir. İSG bilincinin çok erken başladığı yerler olduğu için,
önlemlerin etkin bir şekilde uygulanması ve gençlere pratik bir şekilde gösterilmesi önemlidir. Ayrı olarak
güvenlik önlemlerinin doğru uygulandığı okullara velilerde çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebilecekler.
Yapılan bir çalışmada Bayguş (2019), Konya ilinin Cihanbeyli ilçesindeki Ali Fuat Belgin Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde (MTAL) okuyan 12. Sınıf öğrencilerinin İSG bilgi düzeyi ve kaza sıklığı
değerlendirilmesini belirlemek amacıyla bir araştırma yapmıştır. Araştırmayı incelediğimizde eğitimin önemi
ve düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Arıkan (2019) çalışmasında ise, İstanbul ilinde 3 tane meslek
lisesindeki makine bölümündeki öğrencilerin okullarında iş güvenliği konusundaki farkındalık düzeyleri
incelenerek meslek lisesi öğrencilerinin iş güvenliği açısından karşılaştıkları güçlükler veya olumsuzluklara
ve bunların nasıl azaltılabileceğine değinilmiştir. Öztürk (2020) tarafından yapılan bir çalışmada ise Fethiye
Mustafa Kemal MTAL’de öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencilerinin İSG hakkında genel bilgi düzeyleri
ölçülmeye çalışılmıştır. 216 öğrenciye uygulanan anketin öğrenci grubuna farklı zamanlarda iki defa
uygulanmış ve çıkan sonuçların birbirine %97 oranında benzer olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonucunda;
öğrencilerin birtakım eksiklikler olmasına rağmen genel İSG düzenlemeleri öğrendikleri düzenlemelere
uydukları görülmüştür.
Yapılan çalışmalar göstermiştir ki MTAL’de öğrenim gören öğrencilerin İSG bilgi düzeyleri farklı il ve ilçeler
için farklılık göstermektedir. Bununla birlikte özellikle Kimya Bölümünün İSG anlamında daha önemli riskler
taşıdığı söylenebilir. Dolayısıyla MTAL’de öğrenim gören Kimya Bölümü öğrencileri için İSG bilinci daha
fazla önem arz etmekte olup, bu anlamda yapılan bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bağlamda, bu
çalışmadaki amaç 12. Sınıf Kimya Bölümü öğrencilerinin İSG konusundaki bilgi düzeylerinin analiz
edilmesidir. Bu sayede, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce iş sağlığı bilgi birikimlerinin analiz edilerek
farkındalık oluşturulması ile işçi ölümlerinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi
amaçlanmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencilerinin bilgi ve birikimleri
değerlendirilerek İSG kültürünün günümüz çalışma koşullarındaki durumu öğrenci gözüyle ortaya konacaktır.
Bu şekilde çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasının önemini anlamak mümkün
olacaktır.
MATERYAL VE METOT
Yapılan Çalışmalar
Bu çalışma MTAL Kimya Bölümü öğrencilerinin İSG algılarını ölçmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla
bahsedilen evrendeki öğrencilere anket soruları uygulanmıştır. Araştırmanın evreni çalışmanın yürütüldüğü
Gaziantep ilindeki MTAL’de bulunan 11. ve 12. Sınıf Kimya Bölümü öğrencileridir. Araştırma kapsamında
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120 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak çalışmada anket kullanılış olup, anket soruları
literatürden faydalanılarak oluşturulmuştur. Hazırlanan anket eğitim (E), laboratuvar (L), mesleki (M) ve
genel bilgi (G) olarak 4 bölümden oluşmaktadır. Eğitim (E) bölümü 6 sorudan, laboratuvar(L) bölümü 4
sorudan, mesleki (M) bölümü 7 sorudan ve genel bilgi (G) bölümü 5 sorudan oluşmuştur ve bu bölümdeki
sorular öğrencilere yöneltilmiştir. MTAL uygulanan bu anket formu milli eğitim müdürlüğünden izin alınarak
belirlenen okullara bizzat ulaştırılmıştır. Bu 4 bölümden oluşan anket 22 soruluk 5’li likert tipi ölçekle
uygulanmıştır.
Tablo 1. Öğrencilere uygulanan anket için hazırlanan sorular
No*
Açıklama: Lütfen aşağıda verilen ifadeleri okuyarak bu ifadelere katılma derecenizi karşısında
verilen ölçek üzerine işaretleyiniz.
E.1
Mesleki eğitimim sırasında İSG ile alakalı ders aldım.
Mesleki eğitimim sırasında alanımla alakalı iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında
E.2
bilgilendirildim.
E.3
Mesleki eğitimim sırasında İSG konusunda yeterli düzeyde eğitim aldığımı düşünüyorum.
E.4
Mesleki öğretmenlerim tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli olarak uyarılıyorum.
E.5
Kültür öğretmenlerim tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli olarak uyarılıyorum.
E.6
L.7
L.8
L.9
L.10
M.11

Okulumda İSG ile ilgili sorunlarımızda başvurabileceğimiz bir görevli bulunmaktadır.
Laboratuvar ortamının (İlk yardım dolapları, uyarıcı levhalar, laboratuvar kullanım kılavuzu)
İSG’ye uygun olduğunu düşünüyorum.
Laboratuvar dersleri esnasında kişisel koruyucu donanımlarının (KKD) kullanımına özen
gösteriyoruz.
Laboratuvar dersleri esnasında İSG konusunda sürekli olarak uyarılıyorum.
Laboratuvar dersleri esnasında iş kazası geçirme ihtimalimiz vardır.
Mesleğimizde yaşanan ve meslektaşlarımın maruz kaldığı iş kazalarının neler olduğunu
biliyorum.

M.12

Staj yaptığımız işletmelerde yeterli düzeyde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alıyorum.

M.13

İşletmedeki staj ortamının (İlk yardım dolapları, uyarıcı levhalar, laboratuvar kılavuzu vs.) İSG’ye
uygun olduğunu düşünüyorum.

M.14

Staj yaptığımız işletmede çalışanlar için gerekli kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımına
özen gösteriliyor.

M.15

Staj yaptığımız iş yerlerinde bir kaza ile karşılaşırsam yasal haklarımın neler olduğunu biliyorum.

M.16

İşletmelerde İSGkonusuna yeterince önem verildiğini düşünüyorum.

M.17

Staj süresi arttıkça iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgimin arttığını düşünüyorum.

G.18

G.20

KKD’lerin iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellediğini düşünüyorum.
İSG konusunda okul eğitimim dışında uzman kişiler tarafından eğitim (seminer, kurs, konferans
vb.) aldım.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilgim var.

G.21

İSG konusunda görev hak ve sorumluluklarımı biliyorum.

G.22

İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı kendimi yeterli seviyede görüyorum.

G.19

1*: Kesinlikle Katılmıyorum, 2* : Katılmıyorum, 3*: Kararsızım, 4*: Katılıyorum, 5*: Kesinlikle Katılıyorum
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Verilen Analiz Edilmesi
Daha önce de bahsedildiği üzere hazırlanan anket soruları 120 öğrenciye ulaşılarak yöneltilmiş, cevaplar elde
edilmiştir ve bu elde edilen cevapları değerlendirmeyealınmıştır. Değerlendirme aracı olarak aşağıda formülü
verilen genel etki faktörü kullanılmıştır. Bunun yapılabilmesi içinde elde edilen datalar MS Excel programında
işlenmiştir. Bu süreçte yüzdeliklerde hesaplanmıştır.
(SI x NS)

Genel Etki Faktörü =
(1)
PS
Burada;
SI, ölçek katsayısını göstermektedir. Yani kesinlikle katılmıyorum için 1, katılmıyorum için 2, kararsızım 3,
katılıyorum için 4 ve kesinlikle katılıyorum için 5’tir.
NS, Her bir ölçek için yanıt veren kişi sayısını temsil etmektedir.
PS ise ankete katılan toplam kişi sayısını göstermektedir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Yapılan araştırmaya katılan öğrencilere yöneltilen sorular Eğitim, Laboratuvar, Mesleki ve Genel olmak üzere
dört başlık altında ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara ait yüzdeler tablo 2’de gösterilmiştir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin cevapları incelendiğinde cevaplarının çok yakın olduğu ve karasız oldukları
gözlemlenmiştir. Eğitim eksikliği Laboratuvar, Mesleki ve Genel bölümlerini doğrudan etkilemektedir ve
öğrencilerin yakın ve karasız cevaplar vermelerinin sebebi olarak gösterilebilir. Okulda verilen eğitimin
tutumları etkilediğini söylenebilir. Karakuş (2019) bu konuda hemfikirdir ve öğrencilerin İSG konusunda
farkındalıklarının artması ve güvenlik kültürü oluşturulmasında eğitimin önemini belirtmektedir. Öte yandan
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 17. maddesinde yaptığı yasal düzenlemelere göre eğitim bir
zorunluluktur.
Elde edilen sonuçlara göre yüksek yüzdeli cevaplar işaretlenmiş olup, E.2’ye göre öğrencilerin genel olarak
meslek hastalıkları ve iş kazaları hakkında bilgilendirildikleri sonucu çıkarılabilir. Bu sorudaki katılıyorum ve
tamamen katılıyorum cevaplarının toplamı %70 olarak elde edilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin staj
yerlerinde İSG eğitimi aldığı (M.12: %55-Toplam) ancak yasal haklarımın neler olduğunu tam olarak
bilmediği (M.15: %51-toplam) tespit edilmiştir.
Tablo 2. Bütün sorular için elde edilen cevapların yüzdeleri
E.1
1
2
3
Adet
34
18
13
Yüzde
28%
15%
11%
E.2
1
2
3
Adet
11
8
17
Yüzde
9%
7%
14%
E.3
1
2
3
Adet
10
19
42
Yüzde
8%
16%
35%
E.4
1
2
3
Adet
11
6
39
Yüzde
9%
5%
33%
E.5
1
2
3
Adet
12
17
46
Yüzde
10%
14%
38%
E.6
1
2
3
Adet
48
26
31
Yüzde
39%
22%
26%
L.7
1
2
3
Adet
24
8
48
Yüzde
20%
7%
40%
L.8
1
2
3
Adet
44
18
16
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4
14
12%
4
36
30%
4
37
31%
4
52
43%
4
31
26%
4
7
6%
4
9
8%
4
22

5
41
34%
5
48
40%
5
12
10%
5
12
10%
5
14
12%
5
8
7%
5
31
26%
5
20

Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120

Yüzde
L.9
Adet
Yüzde
L.10
Adet
Yüzde
M.11
Adet
Yüzde
M.12
Adet
Yüzde
M.13
Adet
Yüzde
M.14
Adet
Yüzde
M.15
Adet
Yüzde
M.16
Adet
Yüzde
M.17
Adet
Yüzde
G.18
Adet
Yüzde
G.19
Adet
Yüzde
G.20
Adet
Yüzde
G.21
Adet
Yüzde
G.22
Adet
Yüzde

37%
1
32
27%
1
27
23%
1
11
9%
1
6
5%
1
17
14%
1
21
18%
1
39
33%
1
18
15%
1
21
18%
1
10
8%
1
45
38%
1
19
16%
1
21
18%
1
15
13%

15%
2
28
23%
2
19
16%
2
24
20%
2
7
6%
2
14
12%
2
16
13%
2
33
28%
2
16
13%
2
11
9%
2
32
27%
2
32
27%
2
29
24%
2
10
8%
2
17
14%

13%
3
8
7%
3
21
18%
3
34
28%
3
41
34%
3
33
28%
3
37
31%
3
20
17%
3
29
24%
3
38
32%
3
33
28%
3
25
21%
3
10
8%
3
34
28%
3
38
32%

18%
4
31
26%
4
29
24%
4
36
30%
4
48
40%
4
25
21%
4
34
28%
4
13
11%
4
33
28%
4
22
18%
4
31
26%
4
13
11%
4
41
34%
4
43
36%
4
37
31%

17%
5
21
18%
5
24
20%
5
15
13%
5
18
15%
5
31
26%
5
12
10%
5
15
13%
5
24
20%
5
28
23%
5
14
12%
5
5
4%
5
21
18%
5
12
10%
5
13
11%

100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%
Toplam
120
100%

Aşağıdaki tabloda ise bütün sorular için hesaplanan etki faktörleri gösterilmekte olup (Tablo 3), bu sonuçlara
bakıldığında ise sonuçların ortalama değerlerde olduğu söylenebilir. Ancak E.2 ve M.12 sorularında elde
edilen sonuçlara göre etki faktörü ortalamanın üstüne çıkmıştır. Bununla birlikte, E.6, L.8 ve G.19’da ise etki
faktörleri oldukça düşük seviyededir. Anketin altıncı sorusu olan “Okulumda İSG ile ilgili sorunlarımızda
başvurabileceğimiz bir görevli bulunmaktadır.”(E.6) sorusuna cevap veren öğrencilerin yüzde ve etki
faktörleri değerleri Tablo 4.6’da verilmiştir. Öğrencilerin verdiği cevaplarda %39’unun kesinlikle
katılmıyorum ve %22’sinin katılmıyorum (Toplam %61) cevabını verdiğini görülmektedir. Okullarında İSG
ile ilgili danışabilecekleri bir görevli olmadığı yorumu yapılabilir. Anketin sekizinci sorusu olan “Laboratuvar
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dersleri esnasında kişisel koruyucu donanımlarının (KKD) kullanımına özen gösteriyoruz.”(L.8) sorusuna
cevap veren öğrencilerin yüzde ve etki faktörleri değerleri Tablo 4.8’de verilmiştir. Öğrencilerin sekizinci
soruya verdikleri cevaplarda %37 kesinlikle katılmıyorum ve %15 katılmıyorum (Toplam %52) demiştir ve
etki faktörü de bunu desteklemektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Laboratuvar dersleri esnasında kişisel
koruyucu donanımlarının (KKD) kullanımına özen göstermedikleri düşüncesindelerdir. Anketin on
dokuzuncu sorusu olan “İSG konusunda okul eğitimim dışında uzman kişiler tarafından eğitim (seminer, kurs,
konferans vb.) aldım.” (G.19) sorusuna cevap veren öğrencilerin yüzde ve etki faktörleri değerleri Tablo
4.19’da verilmiştir. Öğrencilerin verdikleri cevaplar incelendiğinde %38 kesinlikle katılmıyorum ve %27
katılmıyorum cevaplarını vermişlerdir. Genel bölümündeki diğer anket sorularına göre en düşük çıkan etki
faktörünün de (G.19) sorusu olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okul eğitimi dışında seminer, kurs, konferans
vb. gibi eğitim alacakları ortamların gelişmemiş olduğu yorumu yapılabilir.
Tablo 3. Bütün sorular için hesaplana etki faktörleri
Anket Soruları
Etki Faktörleri
E.1
3,08
E.2.
3,85
E.3
3,18
E.4
3,40
E.5
3,15
E.6
2,17
L.7
3,12
L.8
2,63
L.9
2,84
L.10
3,03
M.11
3,16

Anket Soruları
M.12
M.13
M.14
M.15
M.16
M.17
G.18
G.19
G.20
G.21
G.22

Etki Faktörleri
3,54
3,32
3,00
2,43
3,24
3,20
2,93
2,17
3,13
3,12
3,13

SONUÇ
Çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar özet olarak aşağıda sunulmuştur.
• Bu çalışmanın bulguları, MTAL’lerinde bulunan öğrencilerin İSG hakkındaki farkındalık ve bilinç
düzeyindeki mevcut bilgileri genişleterek, gelecekteki araştırma yollarının yanı sıra pratik sonuçları
da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İSG eğitimi ve farkındalığının beklenen düzeyde olmadığı
söylenebilir.
• Araştırma sonucunda öğrencilerin iş güvenliği algısının 5 üzerinden 3.03 olduğu, yani öğrencilerin iş
güvenliğinin ortalama düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
• Genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin güvenlik kültürü ve İSG farkındalıklarının yetersiz
olduğu ortaya konmuştur.
MEB tarafından verilen İSG eğitiminde yer alan modüller incelendiğinde, İSG eğitimine müfredatta küçük
bir bölüm olarak yer verildiği görülmektedir. İSG eğitimine ayrı bir disiplin olarak müfredatlarda yer verilmesi
daha doğru olacaktır. Sonuçlar, mesleki ve teknik liselerde İSG eğitiminde hala doldurulması gereken büyük
bir boşluk olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda sadece iş yerlerimizde değil okullarımızda ve evlerimizde de
kazalar meydana geldiği için eğitim sistemlerinde tüm sınıf seviyelerinde İSG eğitiminin yer alması
gerekmektedir. Yani mesleki ve teknik eğitim bağlamındaki bireylerin gelecekteki risk ve tehlikelerin
önlenmesi için eğitimin çok önemli olduğunun farkında olmaları önemlidir.
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MANDİBULA ANTERİOR BÖLGEDE BÜYÜK RADİKÜLER KİST OLGU SUNUMU
RADICULAR CYST IN ANTERIOR REGION OF MANDIBULA: A CASE REPORT
Ahmet AKTI
ORCID:0000-0002-3447-0065
Kerem Üveys ÇÖMLEKÇİ
ORCID:0000-0001-7086-7839
ABSTRACT
Objectives: Cysts are fluid-filled pathological cavities limited to the epithelium, surrounded by connective
tissue. Histologically, the cyst consists of a fibrous wall containing keratinized stratified squamous epithelium,
odontogenic debris, and rarely epidermoid/fat cells. Radicular cysts are the most common odontogenic cysts
observed in the jaws. They are the most common of all jaw cysts and account for approximately 52% to 68%
of all cysts affecting the jaw. Loss of vitality of pulp tissue as a result of caries or trauma plays an important
role in cyst development.Radicular cysts usually present as a well-circumscribed radiolucent lesion involving
the apex of the affected tooth. In this case report, the effect of radicular cysts on the jaws and their enucleation
is aimed.
Case Description: A 23-year-old female patient was admitted to our clinic with pain and swelling in the
anterior region of the mandible. Our patient does not have any systemic disease. Oral antibiotics were started
for intraoral abscess in the anterior region of the mandible. The abscess was drained intraorally and the existing
oral antibiotic was replaced with IV (intravenous) antibiotics. After 2 days, our patient was called for control,
and it was seen that the current condition of our patient improved and the swelling decreased to the minimum
level. In the evaluation of orthopantomographic radiography (OPG) and computed tomography (CT), a cystic
lesion with clear borders associated with teeth 31,32,33 and 41 was observed in the anterior region of the
mandible and its treatment was planned.As a result of radiographic examination, the cyst dimensions were
found to be 2.5*3.5 cm.The operation was planned to be performed under general anesthesia. After the
endodontic treatment of the associated teeth, the cyst was completely removed under general anesthesia and
apical resection was performed on teeth 31, 32 and 41. Retrograde filling with MTA was applied to the root
tips of the related teeth. In the postoperative control, it was observed that the current situation returned to
normal.
Conclusion: A good clinical and radiographic evaluation is required for diagnosis and treatment planning.
Treatment of these lesions often depends on their location and size and may include root canal treatment,
enucleation, and marsupialization. The priority in the treatment of radicular cysts is the application of nonsurgical methods. However, depending on the size and extent of the cystic lesion, surgical treatment may be
required. In the present case, surgical treatment was performed by enucleation of the cyst following endodontic
treatment.The treatment of such large cysts can be done painlessly and comfortably under general anesthesia.
Key words: Radicular cyst, apical resection, enucleation
GİRİŞ
Kistler, epitelle sınırlandırılmış, etrafında bağ dokunun eşlik ettiği, sıvı dolu patolojik kavitelerdir. Histolojik
olarak kist, keratinize tabakalı skuamöz epitelyum, odontojenik kalıntı ve nadiren epidermoid/yağ hücrelerini
içeren fibröz bir duvardan oluşur (1). Çene kemiklerinde oluşan kistler köken aldıkları epitel dokusuna göre
odontojenik ve non- odontojenik olarak iki kısımda incelenir. Odontojenik kistler gelişimsel ve inflamatuar
olmak üzere iki ayrı bölümde incelenmektedir (2). Odontojenik kistler; diş ile ilişkili epitel artıklarından
gelişirler ve etiyolojilerine göre gelişimsel veya iltihabi özellikte olurlar. Non- odontojenik kistler ise dişle
ilişkisi olmayan diğer dokulardan köken alırlar (2). İnflamasyona bağlı gelişen odontojenik kistler arasında
gözlenen radiküler kistler, çenede en yaygın gözlenen odontojenik kistlerdir (3). Radiküler kistler, çeneyi
etkileyen en yaygın kistik lezyonlardır. Çeneyi etkileyen kistler arasında en yaygın görülenidir ve çeneyi
etkileyen kistlerin yaklaşık %52 ila %68'ini oluştururlar (4). Radiküler kistler diş çürüğü veya travmaya bağlı
olarak devitalize hale gelen bir pulpaya sahip sürmüş bir dişin genellikle kök ucunda meydana gelirler (5).
Radiküler kistin radyolojik seyri, diş kökünün apeksinde küçük bir radyolüsent lezyon olarak başlar (6).
Radiküler kistler genellikle asemptomatiktir. Genelde ağrısız ve yavaş gelişen şişlik şeklindedir.Kistle ilişkili
dişler genelde devitaldir(7).
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Bu olgu sunumunda mandibula anteriorda bulunan büyük radiküler kistin genel anestezi altında tedavisi
sunulmaktadır.
OLGU SUNUMU
23 yaşındaki kadın hasta mandibula anterior bölgede ağrı ve şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Hastamızın
herhangi bir sistemik hastalığı bulunmamaktadır. Mandibula anterior bölgedeki intraoral apse için oral
antibiyotik başlanmış hastamızda apse intraoral olarak drene edilip mevcut oral antibiyotik IV(İntravenöz)
antibiyotikle değiştirildi. 2 gün sonra kontrole çağrılan hastamızın mevcut durumunun düzelip şişliğin
minimum seviyeye indiği görüldü. Hastamızın aynı zamanda sağ mandibula posteriorda da ağrı şikayeti
bulunmaktadır. Yapılan klinik muayene sonucu mandibula anteriorda 4 üyeli köprü olduğu ve 47 ve 48
numaralı dişlerde mobilite olduğu izlendi. Ortopantomografik radyografi (OPG) ve bilgisayarlı tomografi(BT)
değerlendirilmesinde mandibula anterior bölgede 31, 32, 33 ve 41 no lu dişlerle ilişkili sınırları belirgin kistik
lezyon ve 47, 48 numaralı dişlerde kemik yıkımı görülüp tedavisi planlandı(Şekil 1).

Şekil 1: Preoperatif BT Görüntüsü
Alınan radyografilerde kistin 4-5 cm çaplı olduğu görüldü. Kistin bukkal kemiği rezorbe ettiği farkedildi. Bu
yüzden işlemin lokal anestezi yerine genel anestezi altında yapılmasına karar verildi. İlgili dişlerin kök kanal
tedavileri yapılıp genel anestezi randevusu verildi. Gerekli tetkikler tamamlandıktan sonra genel anestezi ile
uyutulan hastamızda sulkuler insizyondan sonraki ağız içi görüntüsünde kistin sınırları tespit edildi (Şekil 2).
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Şekil 2: Ağız içi görüntüsü
Genel anestezi altında kist tamamıyla çıkarılıp 31, 32 ve 41 numaralı dişlere apikal rezeksiyon işlemi yapıldı.
Apikal rezeksiyon işlemi yapılmış dişlerin kök uçlarına MTA ile retrograd dolgu yapılıp bölge kapatıldı
(Şekil3-4).

Şekil 3: Tamamı eksize edilen kist

Şekil 4: İşlemler bittikten sonra kist kavitesinin ağıziçi görüntüsü
121

Çıkarılan kist Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalına gönderildi. Patoloji raporu
sonucunda kistin radiküler kist olduğu belirlendi. Genel anestezi altındaki hastamızın aynı zamanda 47 ve 48
numaralı dişlerinin çekimi yapıldı. Postoperativfkontrolde mevcut tablonun normale döndüğü görüldü (Şekil
5). Hastamıza gerekli bilgiler verilip kontrol randevuları oluşturuldu.

Şekil 5: Postoperatif OPG
TARTIŞMA
Enflamatuar kistler çenede gözlenen odontojenik kistlerin çoğunluğunu oluşturmaktadır (2). Dişin vitalitesini
yitirmesiyle ile gelişen pulpadaki nekroz, epitelyal kalıntılara bağlı olarak apikal periodontitis şeklinde
gelişmektedir. Radiküler kistler rutin radyografik inceleme sırasında veya akut semptomların belirmesinden
sonra teşhis edilir (8). Radyografik olarak radiküler kistler, unilokuler radyolüsent olarak
görülürler.Radyolüsent lezyonu çevreleyen ince bir kortikal kemikle sınırlanır ve genelde büyük boyutlara
ulaşmazlar(9).Büyük radiküler kistlerde ender olarak çevre kemikte geniş destrüksiyon oluşturan olgulara
rastlanabilir(10). Bizim vakamızda da kistin bukkal duvarı yıktığı görülmüştür. Radiküler kistlerin
inflamasyona bağlı malesses epitel artıklarından kaynaklandığına inanılmaktadır (11). Radiküler kistler
genellikle travma veya diş çürüklerinden sonra ortaya çıkar. Diş çürükleri, pulpa boşluğunun iltihaplanmasına
neden olarak pulpa nekrozuna yol açar (12). Histopatolojik olarak radiküler kistler keratinize olmayan
squamoz epitel ile döşelidir. Kist lümeni akışkan özellikte, düşük proteinde, parlak eozinofil çubuklar veya
Rushton hyalin cisimleri ve inflamatuar infiltratlar tamamlayıcıdır (13). Radiküler kistlerin ortak belirtileri,
bukkal kortikal plakanın genişlemesi, iyi tanımlanmış radyolüsensi, ince reaktif korteks ve kalıcı dişlerin yer
değiştirmesidir. (14) Diş hareketliliği ile kökün yanal yer değiştirmesi kistlerin patognomonik
özelliğidir. Kistler tüm periapikal lezyonların yaklaşık %15'ini oluşturur ve tüm periapikal lezyonların
yaklaşık yarısı radiküler kistlerdir. Aynı derecede önemli olan, 1980'deki keşif ve son zamanlarda radiküler
kistlerin yapısal olarak farklı iki sınıfta bulunduğunun doğrulanmasıydı, yani tamamen epitel tabakasıyla
çevrelenmiş kaviteler içerenler (periapikal gerçek kistler) ve kök kanallarına açık olan epitel astarlı kaviteler
içerenler (periapikal) cep kistleri (15). Cep kisti kanal ile iletişim halinde olduğu için çoğu durumda cerrahi
olmayan kanal tedavisi ile iyileşme gerçekleşmektedir.Bununla birlikte, gerçek bir kist kendi kendini idame
ettirir ve bu nedenle cerrahi olmayan tedaviye yanıt verme olasılığı düşüktür. Bu durumlarda cerrahi bir
yaklaşım gerekli olacaktır. Böyle bir vakanın tedavisi düşünüldüğünde, kök kanalının geleneksel
dezenfeksiyonunun normal olarak ameliyattan önce ilk yaklaşım olarak endike olduğunu belirtmek zorunludur
(16).
Genelde semptomsuzdurlar ve rutin radyolojik incelemeler sırasında teşhis edilirler. Radiküler kistlerin
tedavisi, lezyon lokalize olduğunda geleneksel cerrahi olmayan kök kanal tedavisini veya lezyon büyük
olduğunda enükleasyon, marsupiyalizasyon veya dekompresyon gibi cerrahi tedaviyi içerir (17). Büyük
kistlerin cerrahi tedavi sonrası herhangi bir greft materyali kullanmadan sorunsuz bir iyileşme
sağlanabilmektedir. Geniş kemik kavitelerinin iyileşmesi için pıhtının organize olması ile gelişen fizyolojik
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iyileşme proçesi yeterli olabilmektedir (18). Vakamızda büyük kistin tedavisi için ilgili dişlerin kök kanal
tedavilerini takiben kistin enüklesyonu yapılarak kistin tamamı çıkarılmştır.Aynı zamanda ilgili dişlere apikal
rezeksiyonu takiben MTA ile retrogrod dolgu yapılmıştır. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz geçti.Patoloji
raporunda sunulan lezyonun histopatolojik özellikleri, enfekte radiküler kistin klinik tanısı ile uyumluydu.
Geniş yıkım alanı nedeniyle periapikal bölgenin iyileşmesi henüz tamamlanmamıştır. Şu anda hasta
asemptomatiktir ve gözlem altında tutulmaktadır.
SONUÇ
Teşhis ve tedavi planlamasında iyi bir klinik ve radyografik değerlendirme gerekmektedir. Bu lezyonların
tedavisi genellikle yerlerine ve boyutlarına bağlıdır ve kök kanal tedavisi, enükleasyon ve marsupiyalizasyonu
içerebilir. Radiküler kistlerin tedavinde öncelik cerrahi olmayan yöntemlerin uygulanmasıdır. Ancak kistik
lezyonun boyutuna ve yaygınlığına bağlı olarak cerrahi tedavi gerekebilir. Mevcut vakada endodontik tedaviyi
takiben kistin enükleasyonu yapılarak cerrahi tedavi uygulanmıştır. Bu tür büyük kistlerin tedavisini genel
anestezi altında ağrısız ve konforlu bir şekilde yapabilmekteyiz.Aynı zamanda genel anestezi ile birden fazla
komplike işlemi aynı anda yapma fırsatımız olmaktadır.
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AORT KAPAK SKLEROZLU HASTALARDA SERUM NÜKLEER FAKTÖR ERİTROİD 2 İLE
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ÖZET
Kardiyovasküler hastalıkların dünya çapında en yüksek ölüm oranına sahip olduğu bilinmektedir. Bu
hastalıklardan biri de aort kapağında kalsifikasyonla karakterize olan aort kapak sklerozudur (AKS). Yapılan
çalışmalarda birçok hastalıkta olduğu gibi kardiyovasküler hastalıklarda da hücre içi oksidatif hasarın etkisinin
olduğu görülmüştür. Bu çalışmada AKS ve kontrol gurupları belirlendi. Nükleer faktör eritroit 2 ile ilişkili
faktör 2 (Nrf2), süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) aktiviteleri ile lipid peroksidasyonu ürünlerinden
4-Hidroksinonenal (4-HNE) ve Malondialdehit (MDA) seviyeleri hasta ve kontrol guruplarının serumlarında
ölçümü yapıldı. Deneysel çalışmada Nfr2 ve 4HNE parametreleri için ELISA kitleri kullanıldı. MDA, CAT
ve SOD için ise manuel deneysel yöntemler kullanılarak ölçüm yapıldı. Sonuçlar üzerinde istatistiksel analiz
yapmak için SPSS istatistik paket programı kullanıldı. Normallik testi sonucu MDA’nın normal dağılmadığı
gözlemlendi. Bunun üzerine nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi yapıldı ve sonuçlar tablo ve
grafikle gösterildi. Nrf2, 4-HNE, SOD ve CAT parametreleri ise normal dağılım gösterdiğinden parametrik
testlerden Student T testi uygulandı ve sonuçlar ilgili tablo ve grafikle gösterildi. Aynı zamanda sayısal
değişkenler arasında korelasyon analizi yapıldı. Ölçümü yapılan parametrelerde AKS’li hasta ve kontrol
gurupları arasında Nrf2, MDA, 4HNE, SOD ve CAT parametrelerinin hepsi için anlamlı fark bulundu. Sonuç
olarak, AKS’li hastalara uygulanan tedavinin yanında Nrf2 aktivatörü ve/veya antioksidan maddelerinin
eklenmesi faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aort Kapak Sklerozu, Nükleer faktör eritroit 2 ile ilişkili faktör 2, Katalaz, Süperoksit
dismutaz
ABSTRACT
Cardiovascular diseases are known to have the highest mortality rate worldwide. One of these diseases is
aortic valve sclerosis (ACS), which is characterized by calcification of the aortic valve. Studies have shown
that intracellular oxidative damage has an effect on cardiovascular diseases as in many diseases. ACS and
control groups were determined in this study. Nuclear factor erythroid 2 related factor 2 (Nrf2), superoxide
dismutase (SOD), catalase (CAT) activities and lipid peroxidation products 4-Hydroxynonenal (4-HNE) and
Malondialdehyde (MDA) levels were measured in the sera of the patients and control groups. ELISA kits were
used for Nfr2 and 4HNE parameters in the experimental study. For MDA, CAT and SOD, measurements were
made using manual experimental methods. SPSS statistical package program was used to perform statistical
analysis on the results. As a result of the normality test, it was observed that MDA was not normally
distributed. Thereupon, Mann-Whitney U test, one of the nonparametric tests, was performed and the results
were shown in tables and graphics. Since Nrf2, 4-HNE, SOD and CAT parameters showed normal
distribution, Student's T test, one of the parametric tests, was applied and the results were shown in the relevant
table and graph. At the same time, correlation analysis was performed between numerical variables. A
significant difference was found for all parameters of Nrf2, MDA, 4HNE, SOD and CAT between patients
with ACS and control groups in the measured parameters. In conclusion, it is thought that adding Nrf2
activator and/or antioxidant substances in addition to the treatment applied to patients with ACS would be
beneficial.
Keywords: Aortic Valve Sclerosis, Nuclear factor erythroid 2 associated factor 2, Catalase, Superoxide
dismutase, Lipid peroxidation
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GİRİŞ
Dünya genelinde birçok hastalık ölüme neden olabilmektedir. Bunlardan biri olan kardiyovasküler hastalıklar
en yüksek ölüm oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Bu gurup hastalıklardan biri de aort kapak sklerozu (AKS)
olarak bilinir ve aort kapağında kalsifikasyonla karakterizedir (Gharacholou et al., 2011). Çalışmalar oksidatif
hasarın kardiyovasküler hastalıklarda önemli bir payının olduğunu göstermektedir. Bununla ilişkili olarak
yaşam tarzı, sigara, yüksek kan şekeri, hipertansiyon, lipid ve kolesterol seviyeleri gösterilmektedir (Reustle
& Torzewski, 2018). Antioksidanlar serbest radikallerin ve diğer non-radikal prooksidanların zararlı etkilerini
gideren maddeler olarak tanımlanmaktadır (Pham-Huy et al., 2008). Dahili antioksidanlara indükleyici etkisi
olan Nükleer faktör 2 eritroit ile ilişkili faktör 2 (Nrf2) bir transkripsiyon faktörü olduğu ve birçok proteinin
sentezinde öncül olarak görev aldığı bilinmektedir (Li et al., 2019). Nrf2’nin sentezini indüklediği
moleküllerden süperoksit dismutaz (SOD), süperoksit radikalini daha zararsız olan hidrojen peroksite
dönüştürmektedir. Bir başka molekül katalaz (CAT) ise hidrojen peroksiti zararsız su ve oksijene
dönüştürmektedir. 4-HNE ve MDA molekülleri lipid peroksidasyon sonucu oluşan atık ürünler olarak
bilinmektedir. Bu çalışmada 40 hasta ve 40 sağlıklı gönüllü olmak üzere iki bağımsız gruptan kan örnekleri
alınarak serumlarında ilgili değerlerin ölçülmesi ve iki gurup arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı
araştırılması amaçlanmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Deneysel Çalışmalar
Tez çalışmasında öncelikli olarak Etik Kurulu onayı alındı. Araştırma, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği’nde hastalık tanısı konulan 18-65 yaş arasındaki 40 hasta ile sağlıklı teşhisi
konulan 40 gönüllü üzerinde yapıldı. Hasta ve sağlıklı gönüllülerden alınan kan örnekleri 4000 rpm de 10
dakika santrifüj işlemine tabi tutuldu ve serum ayrılarak -80 ºC’de buzdolabında muhafaza edildi. İlgili
maddelerden Nrf2, 4-HNE kit kullanılarak ELISA yöntemi ile tayin edildi. MDA, CAT ve SOD ise manuel
olarak spektrofotometrik teknikle tayin edilmiştir. İstatistiksel analiz SPSS paket programı kullanılarak
yapılmıştır. Sayısal değişkenlerin normal dağılım uygunluğu Shaphiro wilk testi ile test edilmiştir. Normal
dağılım gösteren değişkenler Student t testi; normal dağılmayan değişkenler Mann Whitney U testi
kullanılarak istatistiksel analiz yapılmıştır. Sayısal değişkenlere Spearman rank korelasyonu uygulanmıştır.
Yapılan istatistiksel testlerde P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir.
Deneysel Sonuçlar
Araştırmada elde edilen istatistiksel sonuçlar Şekil 1’deki grafiklerde gösterilmiştir. Hasta grubundaki CAT
aktivitesi ve Nrf2 seviyesi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun
yanında hasta gurubundaki SOD aktivitesi, MDA ve 4-HNE düzeyleri ise kontrol gurubuna göre yüksek
seviyede olduğu görülmüştür (Tablo 1, Tablo 2).
Tablo 1. Nrf2, 4HNE, MDA, CAT ve SOD hasta ve kontrol değerleri
Control
Patient
Mean
Std. Dev.
Mean
Std. Dev.
Nrf2*
2,69
1,08
2,24
0,75
4HNE*
18,98
6,25
23,30
6,34
CAT*
569,68
115,31
455,07
97,07
SOD*
11,29
4,04
12,09
3,36
Tablo 2. MDA hasta ve kontrol değerleri
Control
Median
25%
MDA*
19,88
17,17

75%
24,71

Patient
Median
10,99

25%
7,83

75%
18,22

*p<0,05
Kontrol gurubu üzerindeki Spearman rank korelasyonunda SOD ile 4-HNE (r=0.327, p=0.04) arasında pozitif
yönde zayıf bir ilişki görülmüştür (Tablo 3).
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Tablo 3. Kontrol grubu korelasyon analizi
CAT
SOD
r
0.075
p
0.644
CAT
r
p
MDA
r
p
4HNE
r
p
*p<0,05

MDA
-0.076
0.64
0.091
0.577

4HNE
0.327*
0.04
-0.207
0.2
0.148
0.364

NRF2
0.034
0.835
-0.043
0.791
-0.131
0.422
0.023
0.886

Hasta gurubundaki Spearman rank korelasyonunda ise CAT ve Nrf2 arasında (r=0.388, p=0.013) pozitif yönde
zayıf bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4).
Tablo 4. Aort kapak sklerozu hasta grubu korelasyon analizi
CAT
MDA
SOD
r
0.051
0.196
p
0.757
0.225
CAT
r
0.057
p
0.727
MDA
r
p
4HNE
r
p
*p<0,05
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4HNE
-0.19
0.241
0.107
0.512
0.022
0.894

NRF2
0.284
0.076
0.388*
0.013
0.12
0.459
-0.165
0.308

Şekil 1. AKS hastaları ve kontrol guruplarında Nrf2, 4HNE, MDA, SOD, CAT değerleri

SONUÇ
Bazı araştırmaların sonucu Nrf2 aktivasyonu ile kardiyovasküler hastalıklar arasında koruma yönlü pozitif bir
ilişki olduğunu göstermiştir. Aynı zamanda Nrf2’nin hücre içi mekanizmaları ile ilgili çalışmaların sonuçları
da bildirilmektedir (Bai et al., 2015). Bunun yanı sıra, çalışmaların bazıları da aşırı Nrf2 aktivasyonunun
kardiyovasküler hastalıkları tetiklediği yönündedir (Smith et al., 2016). Oksidatif stresin kardiyovasküler
hastalıklar gibi çeşitli diğer hastalıklarda etken olduğu ifade edilmiştir (Kehrer, 1993; Tu et al., 2019). Hücre
içinde oksidatif strese karşı çeşitli antioksidan savunma sistemleri gelişmiştir. Bu sistemlerin bileşenlerinden
biri de Nrf2 proteinidir ve sitoplazmada bazı proteinlere bağlı olarak pasif halde bulunur. Nrf2, çeşitli faktörler
yardımıyla aktive edildiğinde çekirdeğe bağlı proteinden ayrılarak çekirdek içine geçer. Daha sonra
antioksidan yanıt elemanı bölgesinde transkripsiyona öncü olur. Bu da birçok molekülün transkripsiyonunun
gerçekleşmesinde rol oynamaktadır. Transkripsiyonu gerçekleşen antioksidan enzimler hücre savunmasında
etkin görev yapmaktadırlar. Bunun yanında Nrf2 mekanizmasında gerçekleşen aksaklık, bazı metabolik
bozukluklar ile ilişkili olduğu ve kardiyovasküler sistemde risk oluşturduğu ifade edilmektedir (da Costa et
al., 2019). Oksidatif stresin göstergelerinden birisi de lipid peroksidasyonudur. Lipid peroksidasyonunda
MDA en mutajenik molekül olarak bilinirken, 4-HNE’nin en toksik olduğu ifade edilir (Ayala et al., 2014).
MDA ve 4-HNE lipid peroksidasyonu için açık bir belirteçtir ve oksidatif stres hasarını ifade etmektedir.
Bu çalışma, hücre savunmasında Nrf2 başta olmak üzere, transkripsiyon ürünleri olan SOD ve CAT enzim
aktivitelerini ölçmek ve oksidatif hasarın düzeyini yansıtan MDA ve 4-HNE seviyelerini, hasta ve sağlıklı
kişilerde belirlemekti. Araştırmada Nrf2, 4-HNE ve MDA değerleri ile SOD ve CAT aktiviteleri hasta ve
sağlıklı serumlarda ölçülmü yapıldı. Çalışma sonucu hasta ve sağlıklı bireylerde tüm değerler arasında anlamlı
bir farklılık olduğu görüldü.
AKS’li hasta gurubun SOD aktivitesi sağlıklı kontrol gurubuna göre daha yüksek olduğu, bunun yanı sıra
CAT aktivitesinin düşük olduğu tespit edildi. SOD aktivitesinin artması hastalardaki oksidatif stresin
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neticesinde oluşan süperoksit radikalini nötralize etme yönünde bir mekanizmaya işaret etmektedir. CAT
aktivitesinin kontrol gurubuna göre önemli ölçüde aktivitesinin azalması oksidatif stres artışı sonucunu
doğuracaktır. Buna bağlı olarak lipid peroksidasyonu gerçekleşecektir. Malondialdehit ve 4-HNE değerlerinin
hastalarda kontrol gurubuna kıyasla yüksek olduğu görüldü. Buradan hastalarda oksidatif hasarın daha fazla
olduğu sonucu çıkmaktadır. Böylece hastalarda CAT aktivitesi ile ters orantılı olarak oksidatif hasarın
değişebileceği düşünülmektedir. Çalışma sonucuna göre Nrf2, hastalarda kontrol gurubuna göre düşük
seviyelerde ölçüldü. Nrf2 düzeyinin hastalarda düşük görülmesi, oksidatif hasarın artmasına neden olabilir.
Çalışmamızda Nrf2’yi stabilize eden Keap1, ß-TrCP ve HRD1 proteinlerinin düzeylerinin belirlenmesi,
mekanizmanın açıklanmasına katkı sağlayabilirdi. Hasta guruplarında Nrf2 ile CAT arasında pozitif yönlü bir
ilişki bulundu. Bu sonuçla hastalarda Nrf2 düzeyinin düşüklüğüne paralel olarak yeterince CAT
sentezlenmediği ifade edilebilir.
Sonuç olarak Aort Kapak Sklerozu hastalarında, Nrf2 aktivasyonunu indükleyen maddeler, Nrf2’nin stabilize
edici proteinlerden ayrılmasını ve daha sonrasında transkripsiyonu sağlayacaktır. Buna bağlı olarak endojen
antioksidanların düzeylerinde artış meydana gelecektir. Sonuçta hücre oksidatif strese karşı denge unsuru
olarak savunma mekanizmasını devreye alacaktır. Araştırmamızda Nrf2, MDA ve 4-HNE seviyeleri ile SOD
ve CAT aktiviteleri ölçümleri yapılarak Aort Kapak Sklerozunun oksidatif hasarını ve buna karşı antioksidan
sistem yanıtını araştırmayı hedefledik. Gelecekte araştırdığımız değerlerin yanında HRD1, Keap1 ve ßTrCP
gibi protein düzeylerinin ve GSHPx enzim aktivasyonunun ölçülmesi, mekanizmayı çok daha ayrıntılı
aydınlatacağını düşünmekteyiz.
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UDİ HİNDİ (Aquilaria agallocha) BİTKİSİNİN TIBBİ KULLANIMI; BİR DERLEME
MEDICAL USE OF THE PLANT OF UDİ HİNDİ TREE (Aquilaria agallocha); A REVIEW
Kenan ERCAN
ORCID: 0000-0002-9578-536X
ÖZET
Son yıllarda, bitkisel ürünlerin ve gıda takviyelerinin kullanımı yaygın bir şekilde artmaktadır. Tamamlayıcı
tıbbın bir parçası olarak dikkat çeken bu ürünler aktarlarda satılabildiği gibi ilaç sanayisinde ham madde olarak
da kullanılabilmektedir. Bitkisel ilaç alanında kullanılan bu ürünler, doğal kaynağı ve düşük yan etkileri
nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde popülerlik kazanmaktadırlar. Bu tür ürünlere yönlenişin
sebeplerinden biri de kolay ulaşılabilirliği ve uygulanabilirliğidir. Yapılan çalışmalar bitkisel kaynaklı doğal
ürünlerin sinerjik etki ile tek bir etken maddeye göre daha farklı sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur.
Burada dikkat edilmesi gereken konu insan sağlığına toksik ve yan etkisi olacak ürün ve dozların tespit
edilmesi ve bu ürünlerin uygun kullanım koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasıdır. Bu
amaçla kullanılan bitkilerden biri de son günlerde “Tıbbi Nebevi” ile adı anılan udi hindi ya da öd ağacı adıyla
bilinen tıbbi amaçlı kullanılan Aquilaria agallocha bitkisidir. Udi hindi bitkisinin tıbbi bir ürün olarak
kullanımı, yaklaşık sekizinci yüzyıla kadar uzanır ve Sahih Müslim, Ayurvedik tıbbi metin, Susruta Samhita
ve Tibet tıbbi uygulamalarında bildirilmiştir. Udi hindi bitkisinin o zamanlardan günümüze kadar insan
sağlığına yönelik olarak farklı amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Bu bitkinin fizyolojik etkilerinden bazıları
sakinleştirici, afrodizyak, kanama önleyici, kardiyotonik, gaz giderici olarak sıralanabilir. Bu çalışma udi hindi
bitkisinin çeşitli hastalıklara etkilerini içeren derleme çalışmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Udi hindi, Aquilaria agallocha, geleneksel kullanım, fitokimya, farmakoloji
ABSTRACT
In recent years, the use of herbal products and food supplements has been increasing widely. These products,
which attract attention as a part of complementary medicine, can be sold in herbalists as well as used as raw
materials in the pharmaceutical industry. These products, which are used in the field of herbal medicine, are
gaining popularity in developed and developing countries due to their natural source and low side effects. One
of the reasons for turning to such products is their easy accessibility and applicability. Studies have shown
that natural products of herbal origin produce different results with a synergistic effect compared to a single
active ingredient. The issue to be considered here is to determine the products and doses that will have toxic
and side effects on human health and to carry out studies to ensure the appropriate usage conditions of these
products. One of the plants used for this purpose is the Aquilaria agallocha plant, which is known as Udi hindi,
which has recently been called "Prophetic medicine". The use of the Udi hindi plant as a medicinal product
dates back to about the eighth century and has been reported in Sahih Muslim, Ayurvedic medical text, Susruta
Samhita, and Tibetan medicinal practices. It is known that the Udi hindi plant has been used for different
purposes for human health since then. Some of the physiological effects of this plant can be listed as sedative,
aphrodisiac, anti-bleeding, cardiotonic, and carminative. This study is a review study that includes the effects
of Udi hindi plant on various diseases.
Keywords: Udi hindi, Aquilaria agallocha, traditional use, phytochemistry, pharmacology
GİRİŞ
İnsanlığın varoluşundan bu yana insan sağlığına yönelik bitkisel ürünlerin yaygın bir şekilde kullanıldığı
bilinmektedir. Geleneksel tıbbın bir parçası olan bu bitkiler aynı zamanda modern ilaç sanayisinde ham madde
olarak da kullanılabilmektedir. Bitkisel ilaç alanında kullanılan bu ürünler, doğal kaynağı ve düşük yan etkileri
nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde popülerlik kazanmaktadırlar. Bu tür ürünlere yönlenişin
sebeplerinden biri de kolay ulaşılabilirliği ve uygulanabilirliğidir. Yapılan çalışmalar bitkisel kaynaklı doğal
ürünlerin sinerjik etki ile tek bir etken maddeye göre daha farklı sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur.
Burada dikkat edilmesi gereken konu insan sağlığına toksik ve yan etkisi olacak ürün ve dozların tespit
edilmesi ve bu ürünlerin uygun kullanım koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasıdır. Bu
amaçla kullanılan bitkilerden biri de son günlerde “Tıbbi Nebevi” ile adı anılan udi hindi ya da öd ağacı adıyla
bilinen tıbbi amaçlı kullanılan Aquilaria agallocha bitkisidir. Udi hindi bitkisinin geleneksel tıpta çok eski
zamanlardan beri kullanıldığı bilinmektedir. Bu süreç yaklaşık sekizinci yüzyıla kadar uzanır ve Sahih
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Müslim, Ayurvedik tıbbi metin, Susruta Samhita ve Tibet tıbbi uygulamalarında bildirilmiştir. Udi hindi
bitkisinin o zamanlardan günümüze kadar insan sağlığına yönelik olarak farklı amaçlarla kullanıldığı
görülmektedir. Bu bitkinin fizyolojik etkilerinden bazıları sakinleştirici, afrodizyak, kanama önleyici,
kardiyotonik, gaz giderici olarak sıralanabilir. Aynı zamanda antioksidan, antidiyabetik, antiinflamatuvar,
antihistaminik, analjezik ve hepatoprotektif etkilerinin de olduğu araştırmalarda görülmektedir (Alam et al.,
2015).
Farmakolojik Etkiler
Antioksidan aktivite
Yapılan bir çalışmada Aquilaria agallocha yapraklarının etil asetat ekstraktının farklı konsantrasyonlarda test
bileşiklerinde (500 µg/ml, 1000 µg/ml, 1500 µg/ml ve 2000 µg/ml) antioksidan potansiyelini araştırıldı. Bu
ekstraktın daha düşük konsantrasyon aralığında antioksidan etki gösterdiği gözlendi. Bununla birlikte daha
yüksek konsantrasyonlarda antioksidan etki tersine döndüğü görüldü (Miles & Grisham, 1994). Bir başka
çalışmada ise 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil radikalleri (DPPH) kullanılarak Aquilaria agallocha'nın serbest
radikal süpürücü aktivitesini bildirilmiştir. 0.08-5 g/ml konsantrasyonundaki standart askorbik asit, DPPH
oksidasyonunu yaklaşık %30-80 oranında azaltmıştır. Askorbik asit ve Aquilaria agallocha özütünün antioksidatif aktivitelerinin sırasıyla 2.19 g/ml ve 47.18 g/ml'ye eşit maksimum yarılanma inhibisyon
konsantrasyonu (IC50) değerlerine sahip olduğu bulundu (Sharma & Bhat, 2009). Son olarak yapılan bir başka
çalışmada ise Aquilaria agallocha'nın etil asetat ekstraktının antioksidan aktivitesi, insan kan hemolizatında
nitrit kaynaklı hemoglobin oksidasyonu üzerindeki inhibitör etki için in vitro olarak farklı konsantrasyonlarda
araştırıldı. Sonuç olarak 500-3500 µg/ml konsantrasyon aralığında etil asetat ekstraktının güçlü bir antioksidan
etkisi gösterdiği bildirilmiştir. Bununla birlikte, bu bileşiklerin daha yüksek konsantrasyonlarında pro-oksidan
aktivite gösterdiği ifade edilmektedir (Miniyar et al., 2008).
Anti-diyabetik aktivite
Streptozosin ile indüklenen diyabetik sıçanlarda Udi hindi yaprağının sulu ve metanol ekstraktlarının etkisini
6 hafta boyunca %20 glukoz su tüketimini değerlendirerek metformin (0,25 mg/kg) ile karşılaştırılmıştır.
Yapılan çalışmada kan glukoz düzeyi, vücut ağırlığı, glike hemoglobin, kas ve karaciğer glikojeni, lipid profili
durumu ölçümü yapıldı. 6 haftalık tedaviden sonra pankreasın histopatolojisi yapıldı ve normal kontrol ile
karşılaştırıldı. In vitro deneyde, 100 ug/ml ila 1000 ug/ml konsantrasyondaki metanol ve sulu ham özütün
etkileri α-glukozidaz ve amilaz inhibitör aktiviteye tabi tutuldu. Karşılaştırılabilir olması için, Akarboz
standart olarak aynı konsantrasyonda kullanıldı. Udi hindi yaprak ekstraktının antidiyabetik etkiye sahip
olduğu görüldü (Omar et al.). Bir başka çalışmada araştırmacılar aquilaria agallocha yaprağının metanol, su
ve heksan ham ekstrelerinin streptozosin ile indüklenen diyabetik sıçanlarda hiperglisemi üzerindeki antidiyabetik etkisi araştırmışlardır. Sadece 1g/kg vücut ağırlığı dozunda metanol ve su ekstraktları açlık kan
şekerini sırasıyla %50 ve %40 oranında düşürdü. Sonuçlar, 4 U/kg vücut ağırlığı insülin (%73) ile
karşılaştırılabilirdi. İn vitro deneyde, 10 µg/ml konsantrasyonundaki metanol ve su ekstraktlarının etkisi, sıçan
adipositleri üzerindeki glukoz alım aktivitesini normal kontrolün sırasıyla %172 ve %176'i kadar arttırdı. Bu
sonuçlar, Udi hindi yaprağının potansiyel bir anti-diyabetik ajan olabileceğini göstermektedir (Pranakhon et
al., 2011).
Hepatoprotektif aktivite
Sıçan modelinde CCl4 hepatotoksisitesi tarafından indüklenen Aquilaria agallocha yapraklarının etanolik
ekstraktının hepatoprotektif etkisi, tahmini serum hepatik enzim seviyeleri ve sıçanların karaciğer dokularının
histopatolojik çalışması ile değerlendirdi. Sıçanlarda 10 gün boyunca oral olarak uygulanan 200 mg/kg ve 400
mg/kg vücut ağırlığı dozunda ekstrakt ve oral dozda (100 mg/kg) standart silimarin ile karşılaştırılmıştır.
Sonuçlar, standart ilaca kıyasla CCl4'ün neden olduğu karaciğer hasarı nedeniyle artan serum ALT, AST ve
ALP seviyeleri ile tedavi edilen gruplarda önemli düşüş gösterdi. Karaciğer dokularının histopatolojik
çalışması, Aquilaria agallocha yapraklarının etanolik ekstraktının hepatoprotektif aktivitesini ortaya çıkardı
(Vakati et al., 2013).
Anti-inflamatuar aktivite
Yapılan bir çalışmada farelerde 0.1 ml karajenan enjeksiyonla indüklenen sıçan pençe ödemi kullanarak
Aquilaria agallocha yapraklarının sulu ekstraktından anti-inflamatuar aktivite bildirmiştir. Sıçanların pençe
hacmi, bir pletismometre kullanılarak karagenan enjeksiyonundan 0, 1, 2 ve 3 saat sonra ölçülmüştür.
Sonuçlar, bazal değerden pençe hacminde önemli değişiklikler olarak ifade edilmiştir (Iyer, 2012). Bir başka
çalışmada, aquilaria agallocha kabuğu ekstresinden anti-inflamatuar aktiviteyi test edilmiştir. Tedaviden bir
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saat sonra, sıçanların sağ pençesine 0.1 ml %1 karajenan deri altı enjeksiyonu ile akut inflamasyon oluşturuldu.
Karajenan enjeksiyonundan sonra kontrol grubunda 1. saat içinde pati ödemi oluşumu kademeli olarak artmış,
3 saat boyunca maksimum etkiye ulaşılmıştır. 300 mg/kg dozunda aspirin ile tedavi edilen hayvanlarda şişmiş
pençeler görüldü. Pençe hacimleri 2 veya 3 saat sonra kontrol grubuna göre önemli ölçüde azaldığı görüldü
(Suebsasana et al., 2009). Başka bir çalışmada araştırmacılar hayvan modelinde karajenan kaynaklı ödem ile
Aquilaria agallocha yağının anti-inflamatuar aktivitesini ve sol arka bacağın alt plantar bölgesine lokal olarak
enjekte edilen 0.1 ml karajenan kullanılarak insan kırmızı kan hücresi membran stabilizasyon yöntemini
bildirmiştir. Yağın gücü, standart Diklofenak (10 mg/kg) ile karşılaştırıldı. Ayak bileği eklemine kadar olan
pençe hacmi, pletimometre kullanılarak karajenan enjeksiyonundan sonra sırasıyla 0, 1, 2, 3 ve 4. saatlerde
ölçülmüştür. Ekstrakt, 50 mg/kg, 100 mg/kg, dozlarda maksimum 3 saatte karajenan kaynaklı pençe ödemi
modelinde ödemde anlamlı azalma gösterdi. Pençe hacminde %58.59, %62.11 ve %68.94 oranında azalma
görülmüş ve 100, 250 ve 500 mcg/ml konsantrasyonunda insan kırmızı kan hücresi zarı üzerindeki membranda
stabilize edici etki, %39.66, %62.94 ve %78.50 olarak gösterilmiştir (Rahman et al., 2012).
Analjezik aktivite
Fareler üzerine yapılan araştırmada araştırmacılar termostatik olarak 50°C'de tutulan ve dört duvarlı bir
pleksiglas kap ile muhafaza edilen bir sıcak plaka üzerine yerleştirerek, hayvanları sıcak plaka üzerine
hapsederek, reaksiyon süresi için fareler üzerinde analjezik aktiviteyi test etti. Her farenin sıcak plaka üzerinde
geçirdiği süre (acıya tepki olarak yalayana veya zıplayana kadar) reaksiyon süresi olarak kaydedildi. Doku
hasarını önlemek için testin kesme süresi 30 s olarak ayarlandı. Çalışmanın sonucu Udi hindi’nin analjezik
aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir (Suebsasana et al., 2009). Bir diğer çalışmada araştırmacılar udi
hindi’nin analjezik aktivitesini farelerde araştırmıştır. Kuyruk vuruşu gecikmesi, analjeziometre ile 0, 1, 2 ve
3 saatte değerlendirildi. Kuyrukta radyan ısının uygulanma yeri, kuyruğun kökünden 2,5 cm uzakta
ölçülmüştür. Herhangi bir doku hasarını önlemek için kesme süresi 15 saniye olarak sabitlendi. Çıplak nikrom
telden geçen akımın gücü 4 amperde sabit tutuldu. Aquilaria agallocha özü, önemli analjezik etkiyi
doğrulamıştır (D'Amour & Smith, 1941). Diğer bir çalışma, farelerde Aquilaria agallocha yapraklarının
etanolik ekstraktının asetik asit kaynaklı kıvranma yöntemini kullanarak analjezik aktivitesini ve ayrıca
hamilelik sırasında diş ağrısı, kolik, şiddetli baş ağrısı, romatizma ve ağrıları tedavi ettiğini bildirmiştir.
Aquilaria agallocha'nın etanolik ekstraktının analjezik aktiviteye sahip olduğu açıkça gösterilmiştir (Khalil et
al., 2013). Chitre ve arkadaşları, farelerde Aquilaria agallocha ağacının etil asetat ekstraktının analjezik
aktivitesini, 1 saatlik oral uygulamadan sonra 10 ml/kg dozunda intraperitoneal uygulayarak sulu asetik asit
ile indüklenen kıvranma kullanarak araştırdı. Fareler, gözlem odalarına yerleştirildi ve beş dakika sonra
geçmesine izin verildi. Kıvrımların sayısı, sonraki 30 dakika boyunca beş dakikalık aralıklarla sayıldı. Pozitif
analjezik yanıtı gösteren araçla tedavi edilen hayvanlara kıyasla tedaviyle kıvranma sayısında dikkate değer
bir azalma gözlemlendi (Chitre et al., 2007).
Antihistaminik aktivite
Kim ve diğerleri (1997), Aquilaria agallocha yapraklarının sulu ekstraktının ani aşırı duyarlılık reaksiyonları
üzerindeki etkisini bildirmiştir. Ekstrakt, histamin salgılatıcı bileşik 48/80 tarafından indüklenen pasif kutanöz
anafilaksi ve sıçan peritoneal mast hücresinden (RPMC) histamin salınımı üzerinde inhibitör etkiler gösterdi.
Morfolojik inceleme ayrıca ekstraktın, sıçanlarda RPMC'nin degranülasyonunu önlediğini açıkça gösterdi.
Ekstre eklendiğinde, histamin salgılatıcı bileşik 48/80'in seviyesi, RPMC'de hücre içi cAMP'yi indükledi,
bazal hücrelerinki ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde arttığı görüldü. Sonuç, Aquilaria agallocha'nın sulu
ekstraktının mast hücresinden histamin salınımını inhibe ederek ani aşırı duyarlılık reaksiyonunu engellediği
şeklinde tanımlanmıştır (Kim et al., 1997).
Laksatif etkisi
Fareler üzerine yapılan bir çalışmada, dışkı sıklığı ve dışkı ağırlığını sayarak ölçülen Aquilaria agallocha
yapraklarının aseton ekstraktının müshil etkisini bildirmiştir. Aquilaria agallocha yapraklarının bir aseton
özütü (1000 mg/kg, p.o. dozunda) dışkı sıklığı ve ağırlığında önemli bir artışa (kontrol değerinin 2-3 katına
kadar) neden oldu. Bununla birlikte, daha düşük bir aseton özütü dozu (100 veya 300 mg/kg, p.o.) önemli bir
etki oluşturmadı. Ancak, daha yüksek dozda aseton özütü (1000 mg/kg, p.o.) fareler üzerinde müshil etkisi
yaptığı görüldü (Hara et al., 2008).
Anti-bakteriyel aktivite
Aquilaria agallocha yağı ve Citrullus lanatus tohumu yağının antibakteriyel aktivitesini agar kuyusu difüzyon
yöntemiyle araştırılmış ve standart siprofloksasin (10 mcg/ml) ile karşılaştırılmıştır. Kullanılan test
131

organizmaları Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa'dır.
Çalışmada her ikisi materyalin de antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu bulundu (Vakati et al., 2013).
Antimikrobiyal etkinlik
Manasi ve arkadaşları, Aquilaria agallocha'nın yaprak ve kabuğunun kuru tozu ile birlikte sulu ve metanol
ekstrelerinin Shigella flexneri, bacillus brevis, maya, dermatofitler ve helmintler gibi patojenik bakterilere
karşı bir disk difüzyonu ile antimikrobiyal aktivite sağladığını bildirmiştir. Aquilaria agallocha yapraklarının
çeşitleri için anti-mikrobiyal aktivite testi gerçekleştirilmiştir. Tüm çeşitler patojenik mikroplar Bacillus
cereus, Candada albicans, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, E. coli ve
Aspergillus niger'e karşı araştırıldı. Yapraklardan elde edilen sulu ekstrakt, Pseudomonas aeruginosa ve
Staphylococcus aureus'un büyümesini engellediği görüldü (Dash et al., 2008).
Merkezi sinir sistemi (CNS) aktivitesi
Yapılan çalışmalarda, Aquilaria agallocha yapraklarının etanolik özü için sıçanlarda Alzheimer hastalığında
beyin monoaminlerinin (norepinefrin, dopamin ve serotonin) ve EEG dalgasının değişimini araştırdı.
Aquilaria agallocha yaprakları ekstresi ile yapılan tedavi, beyin bölgelerinin monoamin seviyelerini kontrol
seviyelerine yakın hale getirdi. Peritoneal ve intrasereboventriküler yolla enjekte edilen Aquilaria
agallocha'dan elde edilen agarospiral ve jinkoh-eremol, merkezi sinir sistemi üzerinde faydalı etki gösterdi ve
farelerde hem metamfetamin hem de apomorfin kaynaklı spontan hareketi azalttığı görüldü (Okugawa et al.,
1993).
Sedatif etki
Takemoto ve arkadaşları, bir spontan buhar uygulaması sistemi kullanarak Udi hindi yağının yatıştırıcı
aktivitesini bildirmiştir. Farelerde yatıştırıcı etkiye sahip olduğu bulundu. Bundan elde edilen benzilaseton, αgurjunen ve calaren uçucu bileşenleri ve Udi hindi yağı ayrı ayrı olarak farelerde tekrar test edildi. Udi hindi
yağının uçucu yağ bileşenlerinden daha yüksek etkiye sahip olduğu bulundu (Takemoto et al., 2008).
Konvülzan önleyici aktivite
Yapılan bir çalışmada konvülsiyonu indüklemek için pentilen tetrazol kullanarak Aquilaria agallocha'nın alkol
ekstraktının anti-konvülsiyon aktivitesi araştırıldı. Düşük dozda (30 mg/kg) ekstrakt herhangi bir önemli antikonvülsiyon etkisi göstermedi, orta doz (100 mg/kg) klonus başlangıcını önemli ölçüde değiştirmiş, ancak
tonik nöbetlerin başlangıcını değiştirmemiş, ancak daha yüksek doz, aşağıdakilerle önemli bir antikonvülsiyon
etkisi göstermiştir. Artan klonus gecikmesi, tonik nöbetlerin başlaması ve farelerin ölüm oranlarının düşmesi
gözlemlendi. Hayvanların %33'ü (100 mg/kg) ekstrakt ile hayatta kaldığı ve %67'si (300 mg/kg) ile hayatta
kaldığı görüldü (Alla et al., 2007).
SONUÇ
Günümüzde tıbbi amaçla kullanımı artarak devam eden çok sayıda bitkisel ürün bulunmaktadır. Bunlardan
biri olarak karşımıza çıkan ve tıbbi amaçla geleneksel kullanımı çok uzun yıllara dayanan bitkilerden biri de
Aquilaria agallocha’dır. Yapılan çalışmalar bu bitkinin farklı çözücülerle elde edilen ekstraktlarının insan ve
hayvan deneylerinde çeşitli fizyolojik etkiler gösterdiğini gözler önüne sermiştir. Bu etkilerden bazıları
antidiyabetik, analjezik, antihistaminik, sedatif, antibiyotik, antimikrobiyal etki olarak sıralanabilir. Bununla
birlikte Aquilaria agallocha bitkisinin tıbbi kullanımı amacıyla bu bitki üzerine farmakolojik olarak çok daha
fazla çalışma yapılmasına gerek duyulmaktadır. Buradan yola çıkarak bu bitkinin farklı tıbbi uygulamalarda
potansiyel bir terapötik ajan olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.
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C6 HÜCRE HATTINDA GLUTAMAT İLE İNDÜKLENEN SİTOTOKSİSİTEYE KARŞI
KARVAKROLÜN ETKİSİ
EFFECT OF CARVACROL AGAINST GLUTAMATE-INDUCED CYTOTOXICITY IN C6 CELL
LINE
Arzuhan ÇETİNDAĞ ÇİLTAŞ
ORCID: 0000-0002-5420-3546
Ayşegül ÖZTÜRK
ORCID: 0000-0001-8130-7968
ÖZET
Amaç: Karvakrol (5-izopropil-2-metilfenol), kekik uçucu yağının önemli bir bileşenidir. Karvakrol, önemli
antibakteriyel, antifungal, böcek öldürücü, analjezik ve antioksidan aktivitelere sahip monoterpenik bir
fenoldür ve kozmetik bir bileşen olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, glial hücrelerde glutamat kaynaklı
sitotoksisite üzerindeki etkisi hala belirsizdir. Çalışmamız, karvakrolün C6 glial hücrelerinde glutamat
kaynaklı sitotoksisiteye etkisini araştırmak için tasarlandı.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada C6 glioma hücre hattı kullanıldı. Glutamat kaynaklı sitotoksisiteden sonra
karvakrolün glial hücrelerde koruyucu etkisini değerlendirmek amacıyla dört farklı grup oluşturuldu. Kontrol
grubundaki hücrelere tedavi uygulanmadı. Glutamat grubuna, 24 saat boyunca 10 mM glutamat verildi.
Karvakrol grubundaki hücrelere, karvakrolün farklı konsantrasyonları (3.75, 7.5, 15 ve 30 uM) verilerek 24
saat inkübe edildi. Karavkrol + glutamat grubundaki hücreler, 1 saat boyunca çeşitli konsantrasyonlarda (3.75,
7.5, 15 ve 30 uM) karvakrol ile ön tedavi yapıldı sonrasında 24 saat süresince 10 mM glutamata maruz
bırakıldı. Hücre canlılığı, XTT tahlili ile değerlendirildi.
Bulgular: Çeşitli konsantrasyondaki karvakrol, glutamat ile indüklenen sitotoksisiteden sonra C6
hücrelerinde hücre canlılığı üzerine bir etkisi olmadı (p > 0.05).
Sonuç: Karvakrol, C6 hücrelerinde glutamat kaynaklı sitotoksisite sonrası glial hücrelerde koruyucu bir etkisi
yoktur.
Anahtar Kelimeler: C6 hücre hattı, Karvakrol, Hücre Canlılığı, Glutamat toksisitesi
ABSTRACT
Objective: Carvacrol (5-isopropyl-2-methylphenol) is an important component of thyme essential oil.
Carvacrol is a monoterpenic phenol with significant antibacterial, antifungal, insecticidal, analgesic and
antioxidant activities and has been used as a cosmetic ingredient. However, its effect on glutamate-induced
cytotoxicity in glial cells is still unclear. Our study was designed to investigate the effect of carvacrol on
glutamate-induced cytotoxicity in C6 glial cells.
Materials and Methods: C6 glioma cell line was used in this study. Four different groups were formed to
evaluate the protective effect of carvacrol on glial cells after glutamate-induced cytotoxicity. Cells in the
control group were not treated. The glutamate group was given 10 mM glutamate for 24 hours. Cells in the
carvacrol group were given different concentrations of carvacrol (3.75, 7.5, 15 and 30 µM) and incubated for
24 hours. Cells in the carvacrol + glutamate group were pretreated with various concentrations of carvacrol
(3.75, 7.5, 15 and 30 µM) for 1 hour, then exposed to 10 mM glutamate for 24 hours. Cell viability was
assessed by the XTT assay.
Results: Various concentrations of carvacrol had no effect on cell viability in C6 cells after glutamate-induced
cytotoxicity (p > 0.05).
Conclusion: Carvacrol has no protective effect on glial cells after glutamate-induced cytotoxicity in C6 cells.
Keywords: C6 cell line, Carvacrol, Cell Viability, Glutamate toxicity
GİRİŞ
Glutamat, merkezi sinir sisteminin (MSS) eksitatör nörotransmitteri olup nöral plastisitede önemli bir rol
oynamaktadır (1,2). Glutamat konsantrasyonu anormal derecede yüksek olduğunda ise nörotoksin olarak işlev
görür ve hücre ölümüne yol açar (3). Aşırı glutamat, mitokondri dahil olmak üzere hücre bileşenlerine zarar
verir ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) oluşumunu teşvik ederek hücre ölümünü indükler (4). Glutamat
nörotoksisitesi ile ilişkili nöronal hücre kaybı, inme veya travma gibi bazı nörolojik hastalıkların yanı sıra
Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıkları ile yakın ilişkilidir (5-9).
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Karvakrol, monoterpenik bir fenoldür. Lamiaceae familyasına ait çeşitli bitkilerde doğal olarak bulunur ve
gıda endüstrisinde uzun süredir hem gıda hem de gıda katkı maddesi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kekik ve kekik uçucu yağ fraksiyonu içerisinde fazlaca bulunmaktadır (10). Son yıllarda yapılan çalışmalar,
bağırsak hasarı, ateroskleroz, tümör büyümesi, iltihaplanma ve oksidatif stres gibi çeşitli patolojik durumlarda
koruyucu aktivitelere sahip olduğunu göstermektedir (11-14).
Astrositler, glutamaterjik homeostazı düzenleyen ana hücrelerdir ve bir kez yaralandıklarında fizyolojik
işlevleri yerine getirme yetenekleri bozulur (15-17). Bazı çalışmalar, astrosit hasarından sonra
oligodendrositlerin ölümünün ve ikincil demiyelinizasyon lezyonlarının, MSS dokusundaki nörotransmiter
glutamatın yüksek hücre dışı konsantrasyonları ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir (17). Nöronlar
ayrıca yüksek glutamat konsantrasyonlarına karşı oldukça hassastır ve glutamat eksitotoksisitesi nöron
ölümünü destekleyerek dejenerasyon riskini artırabilir (16, 18).
Bu nedenle, bu çalışmada, C6 astroglial hücrelerinde karvakrolün glutamat kaynaklı nörotoksisiteye karşı
nöroprotektif etkiler gösterip göstermediğini araştırmaktır.
MATERYAL METOD
Hücre hattı ve hücre kültürü
C6 sıçan glioma hücreleri Amerikan Tipi Kültür Koleksiyonundan (ATCC, Manassas, VA, USA) temin
edilmiştir. Besi yeri %10’luk Fetal Sığır Serumu (FBS) (Sigma-Aldrich Co., St Louis, MO, USA), % 1’lik
penisilin/streptomisin (Sigma Aldrich Co., St Louis, MO, USA) ve % 1’lik L-glutamin içeren DMEM
(Thermo Fisher Scientific, Altrincham, UK) kullanıldı. Hücrelerin büyümesi için gerekli koşullar
oluşturularak inkübatörde (%5 CO2 ve 37 °C atmosfer ortamı) bekletildi. Hücrelerin yoğunluğu %80-90
ulaştığında pasajlandı. Pasajlama işlemi üç defa yapılıp hücreler 96’lı kuyucuklu plakada, her kuyucuğa 1x104
hücre bulunacak şekilde ekim yapıldı. Karvakrol, DMEM çözündürüldü.
Hücre canlılık değerlendirmesi
Hücrelerin canlılığını tespit etmek amacıyla XTT testi (Roche Diagnostic, MA, USA) kullanıldı. İlk olarak
C6 sıçan glioma hücreleri 96 oyuklu plaklara, her oyuğa 100 μL DMEM içinde 1 x 104 hücre yoğunluğunda
ekildi bir gün süresince inkübatörde bekletildi. Hücreler kontrol ve ilaç grubu olarak ikiye ayrıldı. Kontrol
grubundaki hücreler hiçnbir işleme tabi tutulmadı. Glutamat grubundaki hücrelere ise 10 mM glutamat
uygulanarak 24 saat inkübe edildi. Karvakrol grubundaki hücreler, 24 saat farklı konsantrasyonlarda (3.75,
7.5, 15 ve 30 uM) karvakrol uygulandı. Karavkrol + glutamat grubundaki hücrelere, farklı konsantrasyonlarda
(3.75, 7.5, 15 ve 30 uM) karvakrol eklendikten 1 saat sonra 10 mM glutamata maruz bırakıldı ve ardından 24
saat boyunca inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında 96’lı plakadan besi yeri uzaklaştırılıp tüm kuyucuklar
fosfat tamponlu salin (PBS) ile temizlendi. Ardında tüm kuyucuklara fenol kırmızısı bulunmayan 100 μL
DMEM ve 50 μL XTT karışımı eklendi. Plaka inkübatörde 4 saat bekletildi. Daha sonra ELISA mikro plaka
okuyucuda (Thermo Fisher Scientific, Altrincham, UK) 450 nm’de absorbans değerleri ölçüldü. Tüm deney
üç tekrarlı yapıldı. Hücre canlılığı kontrol grubundaki hücrelere göre canlı yüzdeleri olarak ölçüldü.
İstatistiksel analiz
Elde edilen sonuçlar, ortalamanın (SEM) ortalama ± standart hatası olarak belirtildi. Verilerin analizleri
Windows için SPSS Sürüm 23.0 kullanılarak gerçekleştirildi. Tek yönlü bir varyans analizi (ANOVA) ile
veriler değerlendirilmiştir. Gruplar arasında farklılıkların tespiti için post hoc Tukey testi yapıldı. İstatistiksel
olarak anlamlılık p <0.05 kabul edildi.
BULGULAR
Karvakrolün Glutamat Toksisitesi Üzerine Etkisi
Karvakrolün C6 sıçan glioma hücreleri üzerindeki koruyucu etkinliğine XTT hücre canlılığı testi kullanılarak
bakıldı. Araştırmamızda uygulanan konsantrasyonlar, literatür taraması yapılarak karvakrolün in vitro
deneylerdeki konsantrasyonları ile belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda karvakrolün C6 sıçan glioma
hücreleri üzerine glutamata karşı anlamlı bir koruyucu etkisi tespit edilememiştir (p > 0.05)(Şekil 1).
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Şekil 1. Karvakrolün glutamat kaynaklı sitotoksisiteden sonra C6 hücrelerinde hücre sağkalımı üzerindeki
etkisi. Veriler ortalama ± standart hata ortalaması olarak ifade edilir. *p <0.001, kontrol ile tedavi edilmeyen
grupla karşılaştırıldığında; # p < 0.05, glutamatla tedavi edilenle karşılaştırıldığında.
TARTIŞMA
Bu çalışma, Karvakrolün C6 hücrelerinde glutamat kaynaklı sitotoksisite üzerindeki etkisini araştıran ilk
çalışmadır. Karvakrol ön tedavisi, glutamat kaynaklı sitotoksisiteden sonra C6 hücre sağkalımını artırdığı ve
hücre ölümünü üzerine bir etkisi olmadığı tespit edildi
Yapılan mevcut çalışmalar birlikte ele alındığında, karvakrolün, antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri
dahil olmak üzere çok işlevli aktiviteleri nedeniyle nöro-koruma ve bilişsel işlev gelişimi için potansiyel
olarak değerli bir terapötik ajan olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca karvakrol, anti-Parkinson hastalığı,
anti-iskemik ve anti-epilepsi etkisi gibi çeşitli nörotoksik etkilere sahiptir.
MSS'nin bir başka yaygın bozukluğu epilepsidir. Mevcut anti-epileptik ilaç tedavisi nöbetleri kontrol altına
alabilse de, bazı hastalar hala ilaçlara dirençli epilepsiden muzdariptir ve çeşitli yan etkilerden etkilenirler. Bu
nedenle bitkisel ilaçlardan yeni antiepileptik bileşenler keşfetmek için bir takım araştırmalar yapılmaktadır
(19,20). Karvakrol, epilepsi modelinde tekrarlayan durum epileptikleri (SE) ve SE sonrası erken nöbetleri
etkili bir şekilde inhibe edebildiği ve erken evrelerde hastalığın şiddetini iyileştirebildiği bildirilmiştir.
Khalil ve ark.’nın karvakrol, bir sıçan modelinde SE sonrası bilişsel eksiklik önlemede de etkili olduğu
belirtilmiştir (21). Yapılan diğer bir araştırmada karvakrol ve 2-aminoetoksidifenil boratın (2-APB) pilokarpin
tarafından indüklenen nöbete karşı terapötik etkinliği incelenmiştir. Karvakrol ve 2-APB'nin hücrelerde nöbet,
çinko birikimi ve ROS üretimi ile indüklenen TRPM7'nin aşırı ekspresyonunu azalttığını bulmuşlardır. Ek
olarak, nöbetin neden olduğu apoptotik nöron ölümü, karvakrol ve 2-APB tarafından önemli ölçüde
azaltılmıştır (22).
Bizim çalışmamızın sonuçları karvakrolün nöroprotektif etkilerinin yapılan bazı araştırmalarda etkisinin
görülmesine karşın glutamat ile indüklenen C6 glial hücre hattında hücre canlılığı üzerine herhangi bir
etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, karvakrolün nöroprotektif aktivitesine ilişkin çeşitli mekanik çalışmalara rağmen,
karvakrolün terapötik etkilerine ilişkin klinik çalışmaların eksikliği, not edilebilecek önemli bir sınırlamadır.
Bu nedenle, karvakrolün nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki etkisini araştırmak için daha fazla çalışmaya
ihtiyaç vardır.
Katkı
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LAPATİNİBİN C6 HÜCRE HATTINDA GLUTAMAT İLE İNDÜKLENEN SİTOTOKSİSİTEYE
KARŞI ETKİSİ
PROTECTIVE EFFECTS OF RESVERATROL AGAINST CISPLATINE-BASED RETINAL AND
OPTIC NERVE DAMAGE: AN EXPERIMENTAL STUDY
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ÖZET
Amaç: Lapatinib, epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü
2 (HER2) tirozin kinazlarının inhibitörüdür. Oksidatif stresi modüle ederek antikanser etkinlik gösteren
lapatinib yeni yapılan çalışmalarda ensefalomiyelit gibi merkezi sinir sistemi hastalıklarında korucu etki
gösterdiği bildirilmiştir. Merkezi sinir sistemi hastalıklarında glutamatın aşırı artması oksidatif strese de neden
nöronal hasara neden olmaktadır. Ancak lapatinibin glutamata karşı korucu etkinliği henüz tam olarak netlik
kazanmamıştır. Bizim amacımız Lapatinibin glial hücrelerde glutamat kaynaklı sitotoksisiteye karşı korucu
etkisi araştımaktır.
Materyal ve metod: Çalışmada C6 glial hücre hattı kullanıldı. Glutamat kaynaklı sitotoksisiteden sonra
lapatinibin glial hücre ölümü üzerindeki etkisini değerlendirmek için hücreler dört gruba ayrıldı. Kontrol
grubu: tedavi uygulanmadı, Glutamat grubu: glutamat 10 mM'de uygulandı, Lapatinib grubu: farklı
konsantrasyonlarda (1000, 500, 250 ve 125 nM) uygulandı, Glutamat+Lapatinib grubu: hücrelere farklı
konsantrasyonlarda (1000, 500, 250 ve 125 nM) lapatinib uygulandı 1 saat sonra glutamat eklendi. Tüm
gruplar 24 saat inkübe edildi. Ertesi gün hücre canlılığını belirlemek için XTT testi kullanıldı. Anlamlılık
p<0,05 olarak belirlendi.
Bulgular: Farklı konsantrasyonlarda uygulan Lapatinibin, C6 hücrelerinde hücre canlılığında önemli
farklılıklar tespit edilmemiştir.
Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre Lapatinib C6 glial hücrelerde glutamat kaynaklı sitotoksisite sonrası
karşı korucu etkisi bulunmamuştır.
Anahtar kelimler: Lapatinib, C6 hücre hattı, Glutamat toksisitesi
ABSTRACT
Objective: Lapatinib is an inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) and human epidermal growth
factor receptor 2 (HER2) tyrosine kinases. Lapatinib, which shows anticancer activity by modulating oxidative
stress, has been reported to have a protective effect in central nervous system diseases such as
encephalomyelitis in recent studies. Excessive increase in glutamate in central nervous system diseases also
causes oxidative stress and neuronal damage. However, the protective effect of lapatinib against glutamate
has not yet been fully clarified. Our aim was to investigate the protective effect of lapatinib against glutamateinduced cytotoxicity in glial cells.
Material and method: C6 glial cell line was used in the study. To evaluate the effect of lapatinib on glial cell
death after glutamate-induced cytotoxicity, cells were divided into four groups. Control group: no treatment,
Glutamate group: glutamate at 10 mM. Lapatinib group: different concentrations (1000, 500, 250 and 125
nM) were applied, Glutamate+Lapatinib group: different concentrations (1000, 500, 250 and 125 nM) of
lapatinib were applied to the cells 1 hour later glutamate was added. All groups were incubated for 24 hours.
The next day, the XTT test was used to determine cell viability. Significance was determined as p<0.05.
Results: Lapatinib applied at different concentrations did not detect significant differences in cell viability in
C6 cells.
Conclusion: According to the results of the study, Lapatinib did not have a protective effect after glutamateinduced cytotoxicity in C6 glial cells.
Keywords: Lapatinib, C6 cell line, Glutamate toxicity
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GİRİŞ
Glutamat, normal sinir iletimine, gelişimine, farklılaşmasına ve plastisitesine katkıda bulunan, merkezi sinir
sisteminin (MSS) ana uyarıcı nörotransmitterlerinden biridir. Bununla birlikte, aşırı hücre dışı glutamat
konsantrasyonu, nöronların kontrolsüz ve sürekli depolarizasyonuna, eksitotoksisite adı verilen ve sonunda
nöronal ölüme yol açan toksik bir sürece yol açabilmektedir. Eksitotoksisite, Huntington hastalığı, Alzheimer
hastalığı, lateral amyotrofik skleroz, Parkinson hastalığı ve felç veya travmatik beyin hasarı gibi birçok
nörodejeneratif durumla ilişkilidir. Hem nöronlarda hem de glial hücrelerde glutamat, trikarboksilik asit
döngüsü yoluyla ve ayrıca nöronlarda glutamat glutamin döngüsü ile sentezlenir. Burada daha sonra salınmak
üzere veziküllerde birikir. Glutamat, veziküllerden salındıktan sonra iGluR veya mGluR reseptörlerine
bağlanır. Patolojik uyaranlar altında glutamat çok fazla miktarda salınır; GluR aşırı aktivasyonu meydana
gelir, bu da hücre içi Ca2+ akışının artmasıyla sonuçlanır. Artan hücre içi Ca2+ konsantrasyonu, kalsiyum
homeostazını bozar ve nörolar nitrik oksit sentaz (nNOS) regülasyonu, mitokondri disfonksiyonu, oksidatif
fosforilasyonun deregülasyonu, reaktif oksijen türleri (ROS) üretimi, endoplazmik retikulum (ER) stresi ve
lizozomal enzimlerin salınımına yol açan bir dizi sinyal yolu başlatır. Aşırı kalsiyum konsantrasyonu,
iyonotropik ve metabotropik reseptörlerin aşırı aktivasyonu yoluyla glutamat toksisitesinin temel aracısıdır
(1).
Lapatinib, meme kanseri tedavisi için onaylanmış bir tirozin kinaz inhibitörüdür (2). Son zamanlarda,
lapatinib'in yaygın bir merkezi sinir sistemi işlev bozukluğu olan otoimmün ensefalomiyeliti etkili bir şekilde
iyileştirdiği gösterilmiştir (3). Ek olarak, düşük moleküler ağırlık ve lipofilik özellikler nedeniyle, lapatinib'in
MSS'deki kan-beyin bariyerine etkili bir şekilde nüfuz ettiği kabul edilir (4), bu da MSS'de iyi terapötik
potansiyele sahip olduğu fikrini destekler.
Ancak lapatinibin nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki etkileri henüz tam olarak netlik kazanamamıştır. Bu
nedenle bu çalışmanın amacı, C6 glial hücrelerinde glutamat kaynaklı sitotoksisiteye karşı lapatinibin
koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.
MATERYAL METOT
Hücre kültürü
Glutamat kaynaklı sitotoksisitesi nedeniyle, bu araştırmada C6 Glioma (CRL107) hücre dizisi seçilmiştir
(Kritis ve diğerleri, 2015). C6 Glioma hücre hatları Amerikan Tipi Kültür Koleksiyonu tarafından sağladı.
Hücreler, %10 Fetal Bovine Serum (FBS) (Sigma Aldrich Co., St Louis, MO, ABD) ve %1 L-glutamin
(Sigma-Aldrich Co.) içeren DMEM'de (Thermo Fisher Scientific, Altrincham, UK) kültürlendi. , St Louis,
MO, ABD) ve %1 penisilin/streptomisin (Sigma-Aldrich Co., St Louis, MO, ABD). Hücreler, %5 CO2 içeren
nemli bir ortamda 37°C'de inkübe edildi. Hücreler %80-90 yoğunluğa ulaşınca pasajlandı. Üç defa pasajlama
yapıldıktan sonra hücreler 96’lı plate her kuyucuktaki hücre yoğunluğu 1x104 hücre olacak şekilde ekim
yapıldı.
İlaç Takviyesi
Lapatinib (Novartis Pharma), DMSO (%1’den az) içerisinde çözdürüldü, DMEM ile seyreltilerek nihai
konsantrasyonlar elde edildi. Glutamat (Sigma Aldrich Co., St Louis, MO, ABD) DMEM içinde çözüldü ve
işlemden önce stok çözelti hazırlandı.
Glutamat Kaynaklı Sitotoksisite
Lapatinibin glutamat kaynaklı sitotoksisite üzerindeki etkisini incelemek için dört hücre grubu
oluşturulmuştur. Kontrol grubuna herhangi bir tedavi uygulanmadı. Glutamat ile indüklenen grubun
hücrelerine 24 saat boyunca 10 mM glutamat verildi. Lapatinib grubundaki hücrelere 24 saat boyunca çeşitli
konsantrasyonlarda (125, 250, 500 ve 1000 nM) Lapatinib verildi. Lapatinib+glutamat grubundaki hücreler,
1 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda (125, 250, 500 ve 1000 nM) Lapatinib ile ön işleme tabi tutuldu ve
ardından 24 saat boyunca 10 mM glutamat uygulandı.
Hücre Canlılığı Testi
Hücre canlılığını belirlemek için XTT testi kullanıldı (Roche Diagnostic, MA, ABD). C6 Glioma hücreleri,
100-uL DMEM içinde oyuk başına 1 x 104 hücre yoğunluğunda ekildi ve Lapatinib ile muamele edilmeden
önce gece boyunca kültürlendi. Glutamat kaynaklı sitotoksisite yöntemi, daha önce tarif edildiği gibi
gerçekleştirildi. 24 saatlik inkübasyonun ardından ertesi gün ortam geri çekildi ve kuyucuklar fosfat tamponlu
salin (PBS) ile iki kez temizlendi. Son aşamada her kuyuya 100μL fenol kırmızısı içermeyen DMEM ve 50μL
XTT etiketleme solüsyonu eklendi ve plaklar 4 saat 37°C'de tutuldu. Plakaları çalkaladıktan sonra, bir ELISA
mikroplaka okuyucusu (Thermo Fisher Scientific, Altrincham, UK) kullanılarak 450 nm'de absorbans ölçüldü.
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Tüm testler üç kez tekrarlandı ve hücre canlılığı, tedavi edilmemiş hücreler olan kontrole göre canlı hücrelerin
yüzdesi olarak hesaplandı.
İstatistiksel analiz
Sonuçlar, ortalamanın (SEM) ortalama ± standart hatası olarak ifade edildi. Veri analizleri Windows için
SPSS Sürüm 23.0 ile yapılmıştır. Veriler, tek yönlü bir varyans analizi (ANOVA) kullanılarak
değerlendirildi. Deney grupları arasındaki farklılıkları belirlemek için post hoc Tukey testi kullanıldı ve P
<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Tannik Asitin Sitotoksisite Üzerine Etkisi
Glutamat toksisitesinde lapatinibin C6 glial hücreleri üzerine koruyucu etkisinin değerlendirilmesi amacıyla
XTT hücre canlılığı testi yapıldı. Çalışmamızda kullandığımız konsantrasyon önceki çalışmalarda lapatinibin
in vitro ortamda kullanılan konsantrasyonları araştırılarak belirlenmiştir. Şekil-1 de gösterildiği gibi
lapatinibin C6 hücre hattında glutamat eksitotoksisitesi üzerine anlamlı bir etki oluşturmamıştır (p>
0.05)(Şekil 1).

Şekil 1. Lapatinib'in glutamat kaynaklı sitotoksisiteden sonra C6 hücrelerinde hücre sağkalımı üzerindeki
etkisi. Veriler ortalama ± standart hata ortalaması olarak ifade edilir. *p <0.001, kontrol ile tedavi edilmeyen
grupla karşılaştırıldığında; # p <0.05, glutamatla tedavi edilenle karşılaştırıldığında.
TARTIŞMA
Bu çalışma, Lapatinib'in C6 hücrelerinde glutamat kaynaklı sitotoksisite üzerindeki etkisini araştıran ilk
çalışmadır. Lapatinib ön tedavisi, glutamat kaynaklı sitotoksisiteden sonra C6 hücre sağkalımını artırdığı ve
hücre ölümünü üzerine bir etkisi olmadığı tespit edildi.
Son zamanlarda yapılan çalışmalarda, ilaçların farklı hastalıklar için yeniden kullanımı umut verici bir ilaç
geliştirme stratejisidir ve büyük ilgi görmektedir (5). Genel olarak, ilaç yeniden kullanım amacı, mevcut ilaçlar
veya ilaç adayları için klinik olarak onaylanmış ilaçların ve dozaj formlarının yeni kullanımının ortaya
çıkarılması anlamına gelir.
İlaç geliştirme sürecinde geçen süreyi azaltmak için ilaç yeniden konumlandırma ile nörodejeneratif
hastalıklarda kullanılan ilaçların geliştirilmesi akılcı bir yöntemdir (6). Yeni ilaçların geliştirilmesi ile
karşılaştırıldığında, bu yaklaşım tolere edilebilir farmakokinetik, farmakodinamik ve toksikolojik özellikler
avantajına sahiptir (7). Bu araştırmada, geleneksel olarak güçlü anti-kanser etkisi sergileyen tirozin kinaz
inhibitörlerinden olan lapatibinin etkisini araştırdık. Giderek artan sayıda çalışma, tirozin kinazı inhibe eden
bileşiklerin sadece kanser hücrelerini öldürmekle kalmayıp neoplastik olmayan alanda da umut vaat ettiğini
göstermiştir. Örneğin, astım yanıtları ve otoimmün artrit, imatinib ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir (8, 9).
Nörolojik hastalıkların tedavisi için yapılan araştırmalarda, geleneksel bir kanser önleyici ilaç olan sunitinib,
HIV ile ilişkili nörotoksisiteyi korumak için çekici bir terapötik strateji sağlamıştır (10). Birkaç çalışma,
imatinib'in amiloid-β oluşumunu inhibe ederek Alzheimer hastalığını üzerinde önemli tedavi edici etki
oluşturduğunı rapor etmişlerdir (11).
Jia ve ark. lapatinib'in epileptik nöbetlere karşı nöroprotektif etki gösterdiğini bildirmiştir. Lapatinib'in
nöroprotektif potansiyelinin nöronal ferroptozun inhibisyonu ile ilgili olduğu sonucuna ulaşmışlardır (12).
Ayrıca lapatinib'in terapötik etkisi deneysel otoimmün ensefalomiyelitte gözlenmektedir (3). Bu bulgular,
MSS patolojisinde büyük terapötik potansiyeli vurgulamaktadır.
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Bizim çalışmamızın sonuçları Lapatinibin nöroprotektif etkilerinin yapılan bazı araştırmalarda etkisinin
görülmesine karşın C6 glial hücrelerinde hücre canlılığı üzerine herhangi bir farklılık olmadığını gösterdi.
Glutamat eksitotoksisitesinin değerlendirmesi amacıyla sadece hücre canlılığı metodu ile bu etki
bakılabilmiştir.
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